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Vážíme si lidí a životního prostředí.
I díky vám chráníme naši vzácnou
a jedinou planetu.

Podnikáme jinak:

Co tím

vlastně

myslíme?

Upřednostňujeme přímý obchod.
Snažíme se tak tvořit lepší životní
podmínky pro více než 1300 rodin
po celém světě.

Ekologie a udržitelnost jsou základní kameny našeho podnikání. Od výkupu suroviny v biokvalitě
přes její šetrné zpracovávání a inovaci obalových materiálů až po hledání cest k minimalizaci
odpadu a 100% kompostovatelnosti používaných materiálů.

Díky našemu ekologickému
hospodaření snižujeme
uhlíkovou stopu.
Ruční práce zajišťuje
pracovní místa jak na
poli, tak u kompletování
produktů.
Od roku 2015 jsou
naše sušenky a jiné
dobroty 100% bez
palmového oleje.
Používáme recyklovatelné
a kompostovatelné obaly.
Bio je naším základem již
od samého počátku.

Ekologické zemědělství pro nás není módní vlnou, ale jedinou možnou alternativou k zemědělské
velkoprodukci, která je neudržitelná. Dlouhodobě se snažíme jít cestou inovací. Jsme přesvědčeni,
že ekologie, ekonomie a sociální ohled se vzájemně nevylučují. Ve vedení firmy jsou pouze lidé,
kteří zde aktivně pracují a podílejí se na jejím rozvoji. Všichni se osobně známe a setkáváme se spolu.
S Johannesem a Tomášem jsme se kdysi rozhodli, že každá vydělaná koruna zůstane ve firmě.
Naše firma se tak může rozvíjet a díky ekologickému hospodaření být prospěšná nejen nejbližšímu
okolí, ale i celému regionu. Peníze, které vyděláme prodejem produktů, neodcházejí do sídla
mateřské společnosti za hranice, ani do daňových rájů na tajná konta majitelů.
Zodpovědně je investujeme zpátky do firmy, abychom posouvali naše trvale udržitelné podnikání
a vytvářeli další nová pracovní místa. Přemýšlíme o tom, jak vrátit krajině i společnosti to, za co jí
vděčíme. Naším velkým cílem je dosáhnutí uhlíkové neutrality a bezodpadové výroby.
Stále pracujeme na snižování dopadu naší činnosti na životní prostředí a nepřestáváme
věřit, že se zkrátka dá podnikat jinak.
JAN A LUDMILA
ŠU
BIOPĚSTITELÉ LCOVI,
SONNENTORU

Josef Dvořáček
jednatel společnosti

Jsme

průkopníky,
i když jen
Jsme průkopníky ve výrobě kvalitních
bioproduktů v oblasti bylin, čajů a koření.
Pracujeme s ohledem k životnímu prostředí a s respektem
vůči lidem. Snažíme se inspirovat ostatní a měnit svět
k lepšímu. Podnikáme zodpovědně, a díky tomu můžeme
do každého domova přinášet zdraví,
pohodu a radost.
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hospodaříme
jako naši

dědové.
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Tady roste

radost.

SONNENTOR v překladu do češtiny znamená sluneční brána. Tento poetický název v sobě
nese také hluboký význam. Sluncem s 24 paprsky byla v minulosti označována vrata svobodných selských statků, jejichž majitelé nebyli vůči vrchnosti vázáni poddanstvím.
I u nás je tento způsob a význam zdobení venkovských stavení známý, najdeme ho například
v jižních Čechách. Jde o přátelský symbol vyzařující sílu, radost a optimismus. O to se snažíme
i u nás v SONNENTORU.
S našimi spolupracovníky jsme si proto zvolili motto Tady roste radost.
SONNENTOR vznikl v roce 1988 v rakouské vesničce Sprögnitz. Tehdy 23letý Johannes
Gutmann chtěl na jednu stranu pomoct sedlákům z rodného chudého regionu Waldviertel,
na stranu druhou sám hledal práci. Podařilo se mu je sdružit právě pod logo usměvavého
slunce, a zajistit tak důstojnou obživu jim i sobě. Johannes Gutmann patří k průkopníkům na
poli ekologického zemědělství, svou činností předběhl aktuální biotrendy a dal spotřebitelům
už na konci 80. let možnost volit bioprodukty. Značce se začalo dařit, a to především díky
tomu, že se odlišovala: Johannes prodával byliny, čaje a koření s příběhem lidí, kteří je
vypěstovali. V roce 1992 se seznámil s Tomášem Mitáčkem. Lidsky i názorově si padli do noty
a po nějakém čase společně založili dceřinou společnost na jižní Moravě. Nejdříve se zde
vyráběly čaje sypané a v roce 1997 přibyla výroba čajů porcovaných. Od roku 2009 je český
SONNENTOR spojen se jménem Josefa Dvořáčka. Pod jeho vedením se podařilo odstartovat řadu nových činností a aktivit: otevřela se první vlastní prodejna, vznikl Bylinkový ráj
s exkurzemi do výroby, přilehlá kavárna i naučně-odpočinková zahrada s vyhlídkovou terasou.
V NAŠEM
SO
NAJDET RTIMENTU
600 BIOP E TÉMĚŘ
RODUKTŮ

ES
OHANN
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Hospodářský rok
Vedeme účetnictví a hospodaříme v tzv. hospodářském roce v intervalu od 1. 4. do 31. 3.
Uvedené údaje jsou vztaženy vždy k celému hospodářskému roku a uvádíme rok, kam
spadá většina sledovaného období.
SONNENTOR produkty
V našem sortimentu najdete téměř 600 bioproduktů, které se exportují do více než
50 zemí světa. Tvoříme lahodné směsi z bylinek a koření a další dobroty – od bylinných
čajů přes kořenící směsi, kávu, sladkosti a produkty pro děti až po udržitelné dárky.
Každoročně navíc přicházíme s řadou novinek, které odráží aktuální trendy ve výživě.
SONNENTOR prodejny
Díky tomu, že pro výrobu hledáme kvalitní surovinu a čaje balíme v Čejkovicích s místními
lidmi, vytváříme kvalitativně vynikající produkty. Zásadně se vyhýbáme prodeji v klasických
obchodních řetězcích – a to především kvůli obrovskému tlaku na cenu. V rámci České
republiky dnes naše široké portfolio produktů najdete nejen ve čtyřech SONNENTOR
prodejnách (v Čejkovicích, v Brně a 2x v Praze), ale také v celé řadě prodejen zdravé výživy
a v bioprodejnách. Právě tam zákazník více ocení vysokou jakost našich čajů a koření.
Snažíme se hledat partnerské prodejny, kde by vznikala SONNENTOR oddělení s vlastní
identitou a stylem prezentace. Náš odbyt neroste raketově, ale krůček po krůčku. Díky
prodeji menším prodejnám po menších množstvích můžeme stále zajistit dostatek kvalitní suroviny, a tím ekonomickou udržitelnost našim pěstitelům, obchodním partnerům
i nám samotným. Momentálně se počet našich partnerských prodejen dostal na číslo 70
a každým rokem lehce stoupá, což nám dělá radost. Oblíbeným kanálem pro prodej našich
výrobků je také vlastní e-shop, na kterém zákazníci najdou kompletní sortiment.
Objevujeme i nové cesty, jakými jsou třeba sítě lékáren a gastro segment.

SLUNEČNÍ
BR
– SYMBO ÁNA
NA VRATEL SLUNCE
CH STATKŮ
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Na nejvyšším kopci Čejkovic, uprostřed vinohradů a s krásným výhledem do malebné jihomo
jihomoravské krajiny, se nachází nejen areál výroby biočajů a biokoření, ale také příjemné místo pro
odpočinek a odpolední kávu. Projekt Bylinkového ráje vznikl v říjnu 2012. Cílem bylo nejen
ukázat návštěvníkům, jak vzniká biočaj, ale také rozšířit povědomí o důležitosti ekologického
zemědělství a udržitelném způsobu hospodaření. V provoněných skladech i výrobních
prostorách mohou návštěvníci poznat tajemství zrození nálevového sáčku od výkupu bylin
až po samotnou výrobu a balení. Zážitkové exkurze ve zpracování čajů a koření do areálu
SONNENTOR lákají stále více návštěvníků. V roce 2021 jich
Bylinkový ráj® navštívilo více než 45 000.
V ROCE 2021

TÍVILO BYLINKOVÝ

NAVŠ
Zážitky v ráji
RÁJ NAVZDORY OMEPostupně se povedlo v rámci čejkovického areálu vybudovat
ZENÍM ZPŮSOBENÝCH
Bylinkovou zahradu svaté Hildegardy s naučnou stezkou nejen
PANDEMIÍ PŘES 45 000
pro děti, Vyhlídku na výsluní a čajový salon s kavárnou Čas na
NÁVŠTĚVNÍKŮ.
čaj. Právě ten je jedním z nejživějších míst SONNENTORU.
Čaj, kávu, limonády i netradiční druhy zmrzlin a vynikající dezerty si návštěvníci mohou vychutnat v příjemném prostředí salonu nebo na kryté terase s výhledem do Bylinkové zahrady.
TOL
IK U
Ž
K
NÁV NÁM Z
A
ŠTĚ
VNÍ VÍTAL
O
KŮ

50 000

U nás se pořád něco děje
Rok od roku také přibývá akcí pro veřejnost. K těm tradičním neodmyslitelně patří Čejkovické
bylinkové slavnosti pořádané od roku 2010, které se konají vždy první zářijovou neděli.
Dalšími hojně navštěvovanými akcemi jsou Předvelikonoční jarmark a Adventní mikulášský
víkend, v SONNENTORU ale slavíme také Den matek, Víkend otevřených zahrad a v létě
organizujeme Raráškův prázdninový víkend. Milovníci bylinek a produktů SONNENTOR
se mohou zúčastnit akcí jako je Sluneční ochutnávání nebo Sluneční bylinkobraní a během
roku připravujeme i řadu workshopů o zdravé stravě nebo workshopů s odbornou
tematikou (udržitelné podnikání, HR, obalové materiály).
Mnoho lidí nemusí vždy znamenat i mnoho odpadu
Již několik let se naše veřejné akce daří organizovat v duchu zero waste, tedy se snahou
o minimalizaci odpadu. Kompostovatelný odpad se v krátké době proměňuje v plnohodnotný
kompost, zbytek se pak důsledně třídí přímo v průběhu jednotlivých akcí. Veškeré občerstvení
je podáváno v plně kompostovatelném nádobí a zároveň se nám daří vyzývat návštěvníky
k přinesení vlastních hrníčků na nápoje. Cílem našich akcí je nejen osvěta a rozšíření povědomí o bylinách, koření a jejich použití, ale také ukázat široké veřejnosti, že udržitelný přístup
má smysl a že se věci dají dělat jinak, lépe a v souladu s přírodou. To, že si do Bylinkového ráje
chodí pro radu nejedni nadšenci zero waste, kteří chtějí své akce také pořádat bezodpadově,
je pro nás největší motivací i do budoucna.

Místo plné

vůní, chutí

a dobré nálady

45 000

45 000

TERASA KAVÁRN
V BYLINKOVÉ Y
ZAHRADĚ

40 000
35 000
VYHLÍDKA
NA VÝSLUNÍ

28 000

2016
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Jsme odpovědnou firmou. Vůči lidem i planetě
Jsme přesvědčeni, že ekologie, ekonomie a sociální ohled jsou vzájemně propojeny.
Pracujeme s respektem vůči životnímu prostředí, volíme lokálnost, kompostovatelnost
a zakládáme si na zdravém rozumu. Naše produkty vyrábíme tak, aby byly udržitelné ve všech
směrech. Naše podnikání a činy ovlivňují společnost a životní prostředí. I ta nejmenší rozhodnutí a drobné krůčky, které pro společnost a přírodu podnikneme, se zasazují o udržitelnější
budoucnost.
Místo kravína bylinková továrna
Dnešní areál firmy vznikl revitalizací brownfieldu, rozpadlého kravína,
který tady, na čejkovickém kopci, ještě začátkem milénia stál.
SONNENTOR tak nevznikl na zelené louce, ale využil pro svůj
rozvoj již dříve zastavěného území.
Energie ze slunce
Jelikož Čejkovice leží v rámci ČR v oblasti s nejvyšším počtem
slunečných dní v roce, využili jsme potenciálu střešních fotovoltaických elektráren. Díky celkovému výkonu 56,1 kWp jsme
schopni pokrýt až 10 % spotřebovávané energie sami. Instalovány
na střechy našeho areálu byly v letech 2012 a 2019.

ZA ROK SPOTŘEBUJEME
MÍSTO PLASTU OKOLO
40 TUN CELULÓZOVÉ
FÓLIE.

Za zmínku stojí naše střecha ještě z dalšího důvodu: je zelená. Střecha haly Mlaty je osázena
sukulenty a přímo pod ní je uvnitř budovy umístěn sklad bylin. Zelená střecha funguje jako
výborná izolace. Mimo to také zadržuje vláhu.
Frčíme (nejen) na baterky
I v rámci dopravy hledáme udržitelnější cesty. V roce 2013 byly firmou pořízeny první automobily na CNG pohon. Dnes jezdí celkem 7 automobilů na CNG a máme také 2 elektromobily (Volkswagen E-Golf a Renault Twizy) a elektrokolo. Přímo v areálu je zdarma k dispozici
také nabíječka pro elektroauta.

Auto

V last park
níme
14
7 jezd
í n a C v oz ů ,
elek t
romo NG , 2 jsou
bily.

NÁŠ NOVÝ E-GOLF
SI FRČÍ NA BATERKY

8

Oxid uhličitý, který vzniká při spalování pelet, nepřispívá vzhledem k jejich rostlinnému
původu ke změnám klimatu. Uvolněný oxid uhličitý CO2 je součástí přirozeného
koloběhu uhlíku, který rostliny zachytí během svého růstu a uvolní během tlení,
v tomto případě spálení.
Druhou halu, Akropolis, vytápíme většinově (z 80 %) zbytkovým teplem z balicích
strojů a výroby stlačeného vzduchu. Tím využíváme vnitřní tepelné zisky v maximální
možné míře. Plynovým hořákem doplňujeme např. víkendy a pondělní rána, kdy se
výroba rozjíždí. Nově v létě ochlazujeme sklad Akropolis řízeným větráním chladným
nočním vzduchem. Budovu provětráme v noci a přes den izolace s akumulační schopností budovy udrží teplotu pod 25 stupni.
Samozřejmě sledujeme venkovní a vnitřní vlhkost vzduchu. Každý rok zase o kousek
lépe než v roce předchozím, to je naše vize s cílem minimalizovat
20 TUN PELET NÁM
odpad a spotřebu.
STÍ STEJNOU
Velmi kriticky se rovněž stavíme k problematice plýtvání
potravinami. S naší filozofií se neslučuje, proto nic
nevyhazujeme. Produkty s blížícím se datem spotřeby
darujeme nebo použijeme pro sociální účely. Potravinovým bankám jsme darovali přes 300 kg trvanlivých potravin
a určitou část tvořily i naše čaje.

ZAJI
PRŮVÝHŘEVNOST JAKO PRŮ
MĚRNÁ ROČNÍ SPOTŘEBA
ZEMNÍHO PLYNU V 11,8
BYTECH ČR.

Hospodářský rok 2020/2021
VEŠ KER Á ELE KTŘ INA
POC HÁZ Í VÝ HRA DNĚ
OJŮ
Z OBN OVI TEL NÝC H ZDR

Společenská odpovědnost

Společenská
odpovědnost

Topíme bylinkami
V SONNENTORU máme dvě výrobní haly – Mlaty a Akropolis. Ročně zpracujeme
asi 300 tun suroviny (sušených bylin), přičemž při zpracování vzniká bylinný prach,
který tvoří přibližně 5 % zpracovaného objemu. Bylinný prach a odpad z výroby si
necháváme peletovat a peletami vytápíme budovu Mlaty. Ročně spotřebujeme asi
22,4 tun pelet a na vytápění se pelety podílí 60 %. Tepelná čerpadla dodávají zbylou
část.

Spotřeba elektřiny: 587 MWh
Vytápění (zemní plyn): 163 m³
Vytápění (bylinné peletky): 22 400 kg
Spotřeba vody: 1 819 m³
Papír: 45 000 kg
Směsný odpad: 40 000 kg
Bioodpad: 350 kg
Plasty: 1 500 kg
Sklo: Množství spotřebovaného skla zatím
neevidujeme. Je u nás ale zcela běžným
obalovým materiálem. Nápoje v plastových
9
lahvích neprodáváme.

Již nevyužitelné krabice z výroby nebo od dodavatelů skartujeme
a používáme jako výplňový materiál do objednávek. Ty v dobrém
stavu nabízíme za symbolickou cenu na obalové burze Cyrkl.
Všechny akce pořádáme ve stylu zero waste.
Jemný a dále nevyužitelný prach ze zpracování čajů a koření
necháváme lisovat na bylinné peletky, kterými vytápíme firmu.
Držíme uhlíkovou stopu při zemi
Samotné ekologické zemědělství produkuje ve srovnání s konvenčním až o 25 % méně CO2. Díky vysokému podílu ruční práce se
nám také daří ušetřit poměrně velké množství CO2. Navíc je mnoho
zaměstnanců z blízkého okolí. Chodí tak do práce pěšky, jezdí na
kole či využívají hromadnou dopravu.
Zajímáme se ale o každý detail, který by nám pomohl snížit uhlíkovou
stopu firmy:

Rádi rozdáváme radost
Cestou sociální angažovanosti chceme zvýšit povědomí o zdraví a ekologii, bioproduktech a udržitelném podnikání. Rádi podporujeme regionální
i celorepublikové projekty a pomáháme v rámci dobročinných akcí.
Celoročně spolupracujeme s několika chráněnými dílnami (TIRO Blansko
s.r.o., Přirozenou cestou s.r.o., Lavandia s.r.o. aj.), a pomáháme jim tak najít
náplň práce a uplatnění. Pod rukama jejich šikovných zaměstnanců vzniká až
polovina všech poznávacích sad čajů SONNENTOR!
Zajímáme se o celou řadu dětských táborů, lesních školek, škol enviromentalistiky a dalších směrů ekologické propagace. Daří se nám tak ročně podpořit více než stovku projektů.
Dalšími aktivitami, na kterých se rádi podílíme, jsou např. Koláč pro hospic,
Zdravotní klaun nebo Klára pomáhá.

Sociální odpovědnost

Minimalizujeme odpad
Odpadům se vyhýbáme, co to jen jde, případně pro ně nacházíme
další uplatnění:

Během koronakrize se nám podařilo rozeslat tisíce čajových krabiček jako
poděkování do nemocnic, záchranářských stanic, šicích dílen a dalších míst
v první linii. Nemůžeme být nápomocni všem, ale snažíme se pomoci nejlíp,
jak to umíme, našimi čaji a kořením.

Pro dopravu našich výrobků využíváme zpětné cesty
kamionů, které by se jinak prázdné vracely domů.
Obchodní balení jsme se naučili skládat tak, že namísto původních 1440 čajových krabiček jich nyní dokážeme na paletu
umístit 1890. Do jednoho kamionu tak naskládáme více
produktů. Kamionovou dopravu jsme tímto krokem snížili o 1/3.
V době pandemie koronaviru přestal v jídelně SONNENTORU
fungovat běžný výdej obědů na talíře. Dodavatel dovážel jednotlivé porce zatavené v jednorázových plastových krabičkách.
Tohle jsme rozhodně nechtěli. Po krátkém čase a domluvě
s dodavatelem obědů jsme začali používat pronajaté REkrabičky,
které lze opakovaně používat.
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ÍVÁME
K SUŠENÍ RUKOU NA TOALETÁCH POUŽ U. PŘI
MÍSTO PAPÍRU ELEKTRICKÉ SUŠIČE RUKOVSKUTKU
50 000 NÁVŠTĚVNÍCÍCH ZA ROK JE TO ROČNĚ
VELKÉ MNOŽSTVÍ UŠETŘENÝCH ZDROJŮ, CELÝM
ZHRUBA 900 KG PAPÍRU, COŽ ODPOVÍDÁ
DVĚMA STROMŮM.
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Naše nákupy jsou napřímo a fér

Podnikáme férově a narovinu jednáme s pěstiteli, dodavateli, obchodními partnery i zákazníky.
Snažíme se vytvářet dlouhodobé obchodní vztahy a podporovat lokální dodavatele.
Bylinky a koření výhradně v biokvalitě
V rámci direct trade, tedy přímého obchodu, vykoupíme ročně zhruba 300 tun bylin a koření
v biokvalitě. Zpracováváme 180 druhů bylin a koření z celého světa, z nich se 27 dá pěstovat
v našich podmínkách. Od českých pěstitelů vykupujeme každoročně kolem 30 tun sušené
suroviny.
Vytápění a energie
Areál si částečně vytápíme a zásobujeme elektřinou díky střešní fotovoltaice na našich
budovách. Přibližně 10 % elektřiny si dokážeme vyrobit sami. Elektřinu ze sítě odebíráme
výhradně z obnovitelných zdrojů, naším dodavatelem je Nano Energies. Tato firma obchoduje pouze se zelenou energií složenou z biomasy (45 %), větru (37 %) bioplynu (11 %),
slunce (4 %, upřednostňovány jsou střešní fotovoltaiky před těmi z polí) a vody (3 %).
Ročně spotřebujeme přibližně 580 KWh.
Lokální spolupráce
Lokálnost je dnes velkým tématem. Je pro nás přirozené spolupracovat s okolními firmami,
drobnými podnikateli a šikovnými řemeslníky. Pokud nám to situace dovolí, volíme vždy
lokálnost před nízkou cenou. Podporujeme tak rozvoj našeho regionu a české ekonomiky
celkově. Daří se nám udržovat trvalé a přátelské vztahy s dodavateli a obchodními partnery
založené na důvěře.

Vybavení budov, kanceláří a prodejen
I při nákupu vybavení klademe důraz na lokálnost. Selské skříně do partnerských prodejen
nám vyrábí firma JLP ze Sedlce. Vybavení čajového salonu s kavárnou pochází z dílen
litovelské firmy Situs a bystřického TONu. Výrobky této tradiční české firmy máme také
vybaveny kanceláře a zasedací místnosti. Dřevěnou podlahu kavárny mají na svědomí
Princ Parket z Telnice u Brna, v rámci údržby vybavení čajového salonu spolupra
spolupracujeme s truhlářstvím Vraňan z nedalekých Dolních Bojanovic. V exteriéru areálu
se můžete orientovat díky infocedulím z bojanovického truhlářství Bílík, mrknout
do velkého kaleidoskopu od Martina Titze nebo se osvěžit z tematického pítka
od akademického sochaře Romana Wenzela.

Naši dodavatelé

Naši dodavatelé

Tiskoviny
Část etiket pro naše výrobky si tiskneme sami na našich tiskárnách a zajišťujeme si také
některé reklamní tiskoviny. Pečlivě zvažujeme, jaké tiskoviny má smysl připravovat. Patří
k nim např. magazín Radost a brožury pro naše zákazníky zaměřené na osvětu. Spolupracujeme především s lokálními tiskárnami a na veškeré tiskoviny používáme výhradně papír
z ověřených zdrojů s FSC® certifikací.

Podporujeme malé podnikatele
K šálku našeho čaje nebo kávy si můžete v kavárně objednat originální dezerty z vlastní produkce. Zapít vše můžete levandulovou
PRO NĚKTERÉ TISKOVINY
limonádou z chráněné dílny Lavandia nebo pivem z bojanovického
POUŽÍVÁME PAPÍR VYROBENÝ
minipivovaru Mazák. I v čejkovické prodejně se v regálech objevuje
Z BRAMBOROVÝCH SLUPEK.
řada českých výrobků, které v rámci doplňkového prodeje rádi
podporujeme. Jsou jimi třeba čokolády Herufek, mutěnické
těstoviny Pasta Daniela, trapistické hořčice z Opatství Nový Dvůr
nebo Hostětínské mošty. Vedle potravin je u nás k dostání i keramika z Dubňan.
Na památku můžete z Bylinkového ráje navíc poslat svým blízkým či přátelům
pohlednici z ručního papíru od Papyrei, která po namočení vyklíčí.
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a kořen í
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Obalové materiály
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č
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Naši pěstitelé
Bez nich bychom nebyli

Podporujeme malé poctivé biozemědělce, kteří si váží přírody a jejích darů, a ceníme si jejich
práce. Proto bylinky nakupujeme převážně od nich a nenakupujeme na anonymních burzách
suroviny s neznámým původem.
Pěstitelé v ČR
V současné době SONNENTOR úzce spolupracuje s téměř 30 českými pěstiteli. Pěstují pro
nás bylinky, kterým se přirozeně daří ve středoevropských klimatických podmínkách, jsou to
například meduňka, měsíček, máta, růže nebo kmín.
Mezinárodní pěstitelské projekty
Pěstitelé, ať již z Rakouska, Česka, Tanzánie, Indie nebo Nikaraguy, jsou pro SONNENTOR
nedílnou součástí fungujícího celku. Tvoříme vazby a budujeme dlouhotrvající přátelské vztahy
založené na vzájemné důvěře a respektu. Každý biopěstitel, spolupracovník, dodavatel i prodejprodej
ce je důležitou součástí řetězce, na jehož konci stojí spokojený zákazník. Aby radost mohla růst,
vědomě budujeme oboustranně výhodné obchodní vztahy. Spolupráce se SONNENTOREM
poskytuje důstojný zdroj obživy více než tisícovce rodin po celém světě.

RODINA PODSTAVKOVA
PRO NÁS PĚSTUJE
V BOROHRÁDKU
KRÁSNĚ ZÁŘIVÝ
MĚSÍČEK

Španělsko: Tady pro nás pěstují
tu nejlepší papriku.
Portugalsko: Ana a Daniel
zde pěstují verbenu a mateřídoušku.

Nikaragua: Zde se
s šetrností k životnímu
prostředí s našim dlouholetým partnerem Biosfair
pěstuje káva.

Německo:
Od roku 2011 máme také zde pěstitele,
např. rodinu Cordes a Henrich.
Česká republika
30 pěstitelů je naší neodmyslitelnou
součástí.
Rakousko:
Více než 300 biopěstitelů tady hospodaří
na zhruba 1 000 ha.
Řecko: Kromě středomořských bylinek
odtud pochází také nejdražší koření
světa – šafrán.

Albánie: 550 rodin pro nás
ve volné přirodě sbírá biobylinky.
Kosovo: Okolo 30 rodinných
podniků a 2 500 sběračů volně
rostoucích bylin.
Rumunsko: Ty nejvoňavější
vzácné damašské růže.
Bulharsko: Levandulová pole,
kam až oko dohlédne: 70 sběračů
pro nás sklízí bylinky.
Srbsko: Zde pro nás pěstují Serbe
Janos se svou ženou Irmi.

Naši dodavatelé

Grónsko: Ne, tady ještě žádné naše bylinky
nerostou, avšak důsledky globálního oteplování
jsou zde velmi dramatické. Chceme zachovat
náš svět pro budoucí generace, proto pracujeme
v souladu s člověkem a přírodou.

Čína: V čajové
zahradě Dhongzhai
pro nás pěstuje
kolem 50 rodin.
Tanzánie: Našim partnerem
je zde Cleopa Ayo. Pěstují
pro nás např. pepř, hřebíček
a citronovou trávu.

Peru: Od r. 2019 zde
napřímo odebíráme kávu.

ANDREAS A JEHO
MARIA PĚSTUJÍ ŽENA
WEINVIERTELU VE
ANÝZ A KMÍN FENYKL,

NÁŠ BIOPĚSTITEL DON
JOSÉ ŽIJE SE SVOU RODINOU V DEŠTNÝCH PRALESÍCH PROVINCIE JINOTEGA
V NIKARAGUI. ZDE
PĚSTUJE VYSOKOHORSKOU
KÁVU ODRŮDY CATURRA

Víme,
kde roste
náš

pepř.

ISTKA NA
PANÍ KIJOMBO JE SPECIALSPOLEČNĚ
K.
BÍČE
HŘE
A
OM
DAM
KAR
ŘUJÍ
S MANŽELEM OBHOSPODA ENÍM
V TANZÁNII 12 POLÍ S KOŘ
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Naše finance a investice jsou zcela průhledné
Rosteme vlastní silou: každá koruna, kterou na jižní Moravě vyděláme, tu také zůstane –
finance se neodlévají, jako v mnohých nadnárodních kolosech, do mateřské firmy v zahraničí.
Můžeme tak plně rozvíjet naše podnikání.
Investice v roce 2020 byly úspornější než v předchozím roce, kdy proinvestovaná částka
dosáhla 43,6 mil. Kč a velký podíl z ní připadl na nákup stroje IMA C24, optimalizaci
výroby a pořízení elektromobilu. V roce 2020 jsme investovali do společnosti 5,6 mil. Kč
z našich vlastních zdrojů. Obdrželi jsme k tomu dotační podporu ve výši 960 tis. Kč.

V letech
2019 a 2020 jsme

do společnosti
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V r. 2020
ace nové výrobní
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3 000 000 Kč

Investice & inovace

Investice
& inovace

Sázíme na ruční práci a úctu k tradici, vycházíme z moudrosti našich předků. Přesto
jsme si vědomi toho, že bez moderních technologií a inovací to prostě nejde. Hledáme
proto „zlaté střední cesty“ mezi pokrokem a tradičními postupy, snažíme se neustále
se zlepšovat a vpřed nás žene motivace tvořit, vymýšlet a objevovat. Každý rok přicházíme
s řadou novinek, které odráží trendy ve světě čajů a koření. Naším snem je dosáhnout plně
kompostovatelných produktů, a uzavřít tak koloběh přírody, stát se bezodpadovou firmou.
Svým podnikáním chceme být inspirací ostatním, příkladem, že zlepšování nemusí být na
úkor přírody nebo zaměstnanců.
Nejdeme jen za velkými změnami, které jsou vidět na první pohled. Zabýváme se i sebemenšími detaily, které jsou v mozaice udržitelnosti důležitými prvky:
Obchodní balení máme spočítáno na milimetry tak, že oproti minulosti ušetříme
až třetinu kamionové dopravy. Na paletu jsme byli schopni umístit 1440 čajových
krabiček, ale věděli jsme, že tento způsob paletizace není optimální. V roce 2019
jsme se rozhodli, že proces vzniku obchodního balení budeme automatizovat,
tato změna byla i vhodnou příležitostí pro vylepšení způsobu paletizace.
Ve spolupráci s dodavatelem kartonovací linky a naším dodavatelem kartonů
jsme navrhli paletizaci, kdy jsme byli schopni umístit na paletu 1890 krabiček.
Výška zboží na paletě však byla o 7 cm vyšší, než je pro nás přípustné.
V tomto okamžiku nastal dobrodružný souboj s naší představivostí a my jsme
se snažili vymyslet, jak při nezměněném rozměru krabičky snížit každou vrstvu
na paletě o 1 centimetr. Odstranili jsme poslední technologické rezervy, snížili
tloušťku kartonů a odstranili jsme část vnitřních chlopní (proto náš transportní
karton vypadá tak neobvykle). Výsledek se dostavil, nyní máme na každé paletě
1890 krabiček a potřeba kamionové přepravy klesla zhruba o 30 %.

Odvody daně a zákonn
naš ich spolupracovníků

é pojištění

10 000 000 Kč
Odvody zákonné
zaměstnavatele pojištění
16 600 000 Kč
Stroj
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Jsme příznivci laserového značení proměnlivých údajů na obalech produktů.
Proměnlivými údaji máme na mysli číslo šarže nebo datum spotřeby.
Na rozdíl od jiných způsobů značení se na krabičku nic nepřidává, ale z krabičky
se laserovým paprskem odpaluje povrchová vrstvička barvy. Nové technologii
jsme museli uzpůsobit vzhled naší krabičky, bylo také nutné naprogramovat software, který posílá do laseru data ve specifické struktuře. Laserem dokážeme značit
cca 70 % všech krabiček porcovaného čaje, které v SONNENTORU vyrobíme.
Tato investice ušetřila cca 250 l rozpouštědel a inkoustu ročně a zároveň snížila
provozní náklady na servis popisovacích zařízení.
Je zřejmé, že jen po obalových materiálech pro výrobu porcovaných čajů zde
zůstává nezanedbatelné množství prázdných kartonů. Papírové krabice, které
jsou v dobrém stavu, znovu používáme nebo je nabízíme za symbolickou cenu
k opětovnému využití na digitálním odpadovém tržišti Cyrkl. Pokud už jsou znovu
nepoužitelné, přichází na řadu jejich skartace. Až 12 t papírového odpadu za
rok, který vzniká po spotřebování obalového materiálu, je nyní využito jako výplň
zásilek. Každý sluneční balíček, který z Čejkovic přijde zákazníkovi domů, je balen
ekologicky. Používáním této výplně ušetříme ročně až 10 000 m bublinkové fólie.

Nah é č a
jové
krabičky

Kompost
ovatelné
čajové př
ebaly

Nahé čajové krabičky ročně ušetří 15 t fólie NatureFlexTM. Dříve jsme naše čajové
krabičky balili do průhledné celulózové fólie. Ta byla sice kompostovatelná, ale
krátce po rozbalení krabičky skončila v odpadu. Podařilo se nám vyvinout tak kvalitní čajový přebal, který zvládne ochránit cennou surovinu uvnitř před vlhkostí
a zároveň zabránit úniku vůně, že jsme mohli fólii z krabičky odstranit.
Dříve byly naše přebaly vyrobeny ze dvou materiálů, svrchní vrstvu tvořil papír, tu
vnitřní tenká vrstvička polypropylenu. Právě polypropylenovou vrstvu jsme chtěli
nahradit jiným, ekologičtějším materiálem. Po řadě testování se nám jako nejvhodnější ukázala kombinace nenatíraného papíru a fólie NatureFlexTM, naše čajové
přebaly jsou tak nyní zcela kompostovatelné. Tato fólie disponuje nadstandardními
bariérovými vlastnostmi, je vyrobena ze dřeva z udržitelných lesů a certifikována dle
normy pro domácí kompost. Díky tomuto kroku jsme ušetřili 20 t plastů ročně.

Investice & inovace

Díky snížení gramáže papíru, který je součástí čajového přebalu, z 60 g na 50 g
jsme snížili spotřebu papíru o celých 30 t.

úklidové
Ekologické
prostředmkeyběžné úklidové prostředřekyba
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600 litrů.
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Práce, která má smysl a (roz)dává radost

Stejně jako se chováme férově směrem ven, tak se snažíme o harmonické soužití i uvnitř
firmy. Spojuje nás nadšení pro byliny, smysl pro udržitelnost a zájem o přírodu. Sdílíme společné hodnoty, a to je naším základem pro dobře sehraný tým. Do budoucna chceme nejen
zajistit stávající pracovní místa, ale také vytvářet nová.
Umění si vzájemně naslouchat
Víme, že otevřenost a přátelská atmosféra je základem pro příjemné pracovní prostředí.
Zaměstnanci mají právo zapojit se do rozhodovacích procesů ve firmě a jejich názory jsou
důležité. Každý ze spolupracovníků tvoří identitu SONNENTORU, kterou vidí široké okolí,
každý jeden je vlastně takovým ambasadorem naší sluneční firmy.

KVALITA A RUČNÍ PRÁCE JSOU
DŮLEŽITÝMI HODNOTAMI
NAŠÍ PRODUKCE

LEGOVÉ
JOŽKA A JEHO KO RACOVÁNÍ
NA ODDĚLENÍ ZP
CHAJÍ
BYLIN A KOŘENÍ MÍ SMĚSÍ.
STOVKY ČAJOVÝCH EM
ENOST
DÍKY JEJICH ZKUŠ TKU
VSKU
A PÉČI CHUTNAJÍ
VÝJIMEČNĚ

Práce a život mimo ni
Snažíme se najít rovnováhu mezi prací a vlastní rodinou, vzájemně se respektovat a všem
spolupracovníkům poskytovat dostatek prostoru pro volný čas. Díky částečným úvazkům
nachází uplatnění i maminky menších dětí, aktuálně je jich 33 a jedná se nejen o ženy
v administrativě, ale také ve výrobě.

Spolupracovníci

Spolupracovníci

Žijeme a prožíváme spolu
Jsme v jistém smyslu rodinou. Těšíme se spolu z pokroků a dokážeme se vzájemně podpořit, když nejde vše tak, jak bychom chtěli. Díky velké jídelně můžeme být v obědový
čas všichni spolu, potkávat se a slavit společně malé i velké úspěchy nebo třeba narozeniny. Trávíme spolu čas nejen jako kolegové, ale také jako kamarádi, ať už během
firemního dne, nohejbalových zápasů nebo třeba grilovačky v rámci tábora pro děti
zaměstnanců.

Zdravé pracovní prostředí
Bez spokojených zaměstnanců by se SONNENTOR prostě neobešel. Zamýšlíme se
proto i nad prostředím, ve kterém denně tráví velké množství času. Je pro nás prioritou,
aby se dobře cítili, a proto dbáme na příjemné a pohodové pracovní prostředí v maximální
možné míře. Pořádáme také různorodé aktivity a firemní akce pro budování dobře fungujícího týmu, pravidelně organizujeme teambuildingy a školení. Své zaměstnance rádi
motivujeme i odměňujeme.
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170

ČÁSTEČNÉ ÚVAZKY

33

ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÍ

8

MUŽI

28 %

ŽENY

72 %
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Tradice a ruční práce
Zdravá podpora místní zaměstnanosti je jednou z hlavních myšlenek SONNENTORU.
Díky ruční práci můžeme významně podpořit regionální zaměstnanost a zároveň díky
lidskému oku zajistit vysokou kvalitu produktů. V Čejkovicích jsme již vytvořili více než
170 pracovních míst. I přes zavádění nových, moderních technologií nemusel odejít z firmy
žádný spolupracovník. Plnění sypaných čajů, polepy etiketou, ruční skládání poznávacích
sad a balení do krabic: převážná většina produktů projde rukama našich zaměstnanců.
Také jako jediná firma v Česku chystáme tzv. čaje s etiketou na míru, kde hraje právě
ruční práce nezanedbatelnou roli.

Výhody a benefity
pro naše spolupracovníky
Naši spolupracovníci mohou v rámci pracovní doby pít zdarma tolik čaje,
kolik se jim zlíbí.
Benefitem je také 13. plat, který se vyplácí dvakrát ročně, v červnové
a listopadové výplatě.
Vždy na jaře a na podzim dostávají všichni zaměstnanci sluneční krabici produktů s novinkami v sortimentu, aby se s nimi mohli seznámit a ochutnat je.

Spolupracovníci

Společenská odpovědnost
Chceme dát příležitost zapojit se do pracovního procesu také lidem se znevýhodněním.
Zaměstnáváme momentálně 8 lidí se zdravotním postižením a odběrem výrobků a služeb z
chráněných dílen zaměstnáváme přibližně dalších 8 osob se zdravotním postižením. Vedle
zkrácených úvazků nabízíme i nezaměstnaným možnost brigády. Od roku 2014 také každé
léto pořádáme měsíční studentskou stáž, během které mají možnost se do chodu firmy
zapojit mladé otevřené hlavy. Ty mnohdy přinesou nejen pohled zvenčí, ale také řadu zajímavých podnětů.

Znalosti jsou věčné, proto nabízíme také přímo ve firmě jazykové kurzy angličtiny a němčiny zdarma převážně pro ty, kteří komunikují s naší základnou
v Rakousku.
Administrativní pracovníci se mohou také vzdělávat prostřednictvím online
kurzů nebo na různých workshopech a školeních.
Během roku pořádáme různé aktivity a benefity v podobě divadelních představení, exkurzí do čokoládovny, vinného sklepa či celodenního lyžování.
Každoročně také všichni nedočkavě vyhlíží firemní den plný zábavy
a vánoční večírek.
Benefity se rovněž vztahují na pracovníky zaměstnané na částečný úvazek.
Pro děti zaměstnanců pořádá firma vždy první srpnový týden tábor. Dětem
se od 7 do 16 hod. věnují táborové vedoucí, a rodiče si tak nemusejí lámat
hlavu s programem pro své dítko.
Troufáme si tvrdit, že největším zaměstnaneckým benefitem je skvělá firemní
kultura, přátelské vztahy mezi spolupracovníky a vzájemná důvěra.

Zákazníci nejsou

na

prvním místě.

Zaměstnanci jsou
na prvním místě.

Když se nejdříve postaráte
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dobře o své zaměstnance,
ti se postarají
o vaše zákazníky.
Richard Branson
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Vyslanci našich hodnot

Našich zákaznic a zákazníků si nadevše vážíme. Sdílí s námi filozofii udržitelnosti, úctu
k přírodě a naději v lepší svět. Ztotožňují se s naším poselstvím a šíří jej dále. Jsou tak
vyslanci našich hodnot a důležitou součástí SONNENTOR koloběhu.
O naše partnery, zákazníky i fanoušky se snažíme pečovat co možná nejlépe. Pravidelně
proto pořádáme setkání, během nichž máme možnost lépe si porozumět, navázat bližší
vztah a vzájemně se obohatit.
Naše B2B partnery zveme pravidelně k nám do Čejkovic na velmi příjemnou akci s názvem
Sluneční školení. Uvědomujeme si, jak důležité je, aby lidé, kteří naše produkty nabízejí
zákazníkům ve svých prodejnách, znali způsob, jakým uvažujeme, a rozuměli našim hod
hodnotám, cílům a způsobu podnikání. Součástí školení je mimo jiné i exkurze do výrobních
prostor, během níž se návštěvníkům věnují odborníci z jednotlivých oddělení.
Vztah prodejce – odběratel je tak ve většině případů rozšířen o osobní rozměr a my
jsme si jistí, že takhle to má být.
V supermarketu byste nás hledali marně. Důležití jsou pro nás partneři v podobě
zdravých výživ a specializovaných prodejen, protože díky vzájemné spolupráci
mohou růst oni i my. Zákazník je navštěvuje třeba právě kvůli našim produktům,

Nejsme
k dostání

v žádném
supermarketu.
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I naši fanoušci a lidé, kteří si produkty SONNENTOR oblíbili, mají během roku možnost navštívit nás a poznat nás blíž. Velmi oblíbenou akcí je např. Minibylinkobraní,
které několikrát během léta pořádáme na Veselé biofarmě ve Velkých Hostěrádkách.
Jedná se o dobrovolnickou akci, jejímž cílem je sběr biobylinek. Hlavní hvězdou bývá
Tomáš Mitáček, který je na poli jako doma, o informace o ekologickém zemědělství
a způsobu hospodaření tak není nouze.
Pravidelně pořádáme i workshopy o zdravém (ne)vaření, akce pro rodiny s dětmi,
programy pro studenty i děti ze základních a mateřských škol. Jsme otevření a o své
znalosti se rádi dělíme.

Zákazníci a produkty

Zákazníci
a produkty

které v řetězcích nekoupí. Další důležitý rozměr této spolupráce je navracet městům
i vesnicím původní ráz drobných obchůdků, masivní orientace na řetězce s sebou
nese riziko zániku tradičních a dlouhodobě fungujících prodejen.

Férový obchod
Produkty SONNENTORU jsou dnes k dostání v mnoha zdravých výživách a biobio
prodejnách. Značnou část prodejen v ČR si zásobujeme napřímo. Pokud jednání
partnera neodpovídá našim hodnotám, spolupráci odmítáme. Stojíme na dlouhodobě
budovaných, pevných a na důvěře založených vztazích s partnery.
Nasloucháme si a společně hledáme řešení problémů.
Za velmi důležitý považujeme také fakt, že výplaty našeho obchodního týmu se neodvíjejí od aktuálních tržeb a plnění obchodních
cílů. Zhruba 5 % z prodeje využíváme k vývoji nových produktů
a propagaci těch stávajících. V rámci marketingu je pro nás velmi
důležitá etika, proto nevyužíváme agresivní reklamy.

NAŠÍM NEJPRODÁVANĚJŠÍM
PRODUKTEM JE BYLINKOVÝ
ČAJ DOBRÁ NÁLADA, ROČNĚ
HO VYROBÍME TÉMĚŘ 7 TUN.

Bereme ohledy na jiné pohledy
Při vývoji nových produktů bereme v úvahu potřeby specifických cílových skupin,
jakými jsou vegetariáni, vegani a také alergici. Nabízíme proto mnoho alternativ
k běžným surovinám. Naše produkty neobsahují palmový olej, namísto běžné pšenice
nabízíme špaldu. V sortimentu máme rovněž řadu produktů, které pozitivně ovlivňují
trávení (psyllium, kurkuma, fenyklové čaje).
Samozřejmostí je pro nás zajištění bezbariérového přístupu do prodejen a také do
Bylinkového ráje v Čejkovicích. Zážitkovou exkurzi navíc hendikepovaným návštěnávště
vníkům nabízíme za snížené vstupné.
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Prodejny díky selským skříním zrcadlí tradiční venkovský styl. I v partnerských prodejnách
tvoříme SONNENTOR koutky s typickou grafikou, masivními selskými skříněmi a sortimentem smějícího se slunce.
Živá komunikace se zákazníky
Jsme si vědomi, že zákazníci jsou nejlepším zrcadlem našich produktů. Obzvlášť zákazníci
zajímající se o biokvalitu a zdravý životní styl jsou kritičtí a upřímní. Velmi si jejich zpětné
vazby vážíme, dává nám motivaci a snahu se stále zlepšovat a inovovat. Na firemních
poradách vždy debatujeme o tom, jak vyjít našim zákazníkům a fanouškům maximálně
vstříc. Proto až celá polovina našeho sortimentu pochází z jejich doporučení.
DEJNA,
KÁ PRO
RTNERS CI KRÁLOVÉ
A
P
Í
N
V
D
PR
HRA
ÍČKO V
ZDRAV
PRODEJN
NA ŠILINGA V BRNĚ
ROVĚ NÁM
ĚSTÍ

Ke komunikaci s našimi zákazníky a fanoušky používáme zejména sociální sítě,
newslettery, časopis Radost a náš web. Na Instagramu, Facebooku či Pinterestu
sdílíme recepty, rady, tipy a představujeme naše výrobky. Obeznamujeme je
také s ekologickým hospodařením a zdravým životním stylem. Ke stejnému účelu
využíváme i blog na našich webových stránkách. LinkedIn nám slouží zejména
k HR účelům a píšeme zde více o interních záležitostech naší firmy.
Na našich komunikačních kanálech najdete spousty zajímavostí o SONNENTOR
produktech. Je pro nás ale důležité komunikovat také témata, která nám obzvlášť
leží na srdci:
čistá příroda, jak na talíři, tak na poli
ničení přírody kvůli palmovému oleji
inspirace pro udržitelné podnikání směrem k ostatním firmám
podpora ekologického zemědělství

Zákazníci a produkty

Oázy vůní a radosti
Prodejny SONNENTOR jsou malou zelenou oázou pocitů, vůní a barev. Ať už navštívíte
naši první prodejnu v sídle firmy v Čejkovicích u Hodonína, brněnskou prodejnu na
Šilingrově náměstí fungující od roku 2013 nebo pražské prodejny v Jindřišské a Sokolovské
ulici otevřené v letech 2017 a 2021, vždy na první pohled poznáte, kam jste vstoupili.
Koncept spojuje tradiční prvky s moderními a vytváří díky vůni bylin a kráse květů měsíčku
či chrpy nezapomenutelnou atmosféru. Zákazníci mohou produkty ovonět, ochutnat, poznat všemi smysly.

zero waste a minimalizace odpadu (nejen) v každodenním životě
Reklamace
Ne vždy se zkrátka povede vše tak, jak má. Vždy se snažíme udělat
ke spokojenosti zákazníka maximum a vzniklou situaci s ním co nejlépe
vyřešit. Díky propracovanému systému 100% dohledatelnosti můžeme s číslem
šarže zpětně vyhledat pole, na kterém dané byliny či koření vyrostly. Veškeré
reklamace jsou pečlivě zpracovány a na jejich základě provádíme nápravná
a preventivní opatření.

V čejkovické prodejně, která je součástí
Bylinkového ráje a obzvlášť v letních měsících
je velmi vytížená, jsme například zavedli službu
pro všechny návštěvníky z řad cyklistů. Pokud
nemají jak svůj nákup odvézt, mohou si ho
nechat od nás z Čejkovic doručit.
Stačí vyplnit formulář, který je
v prodejně a na recepci k dispozici.
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100 % bio z pole až do šálku

Jak se říká: kolik lidí, tolik chutí. A my se snažíme, aby si opravdu každý zákazník přišel na své.
Produkty vyráběné v SONNENTORU v sobě nesou krásu a čistotu přírody a dávají smysl –
od ekologického pěstování až po obaly. Ve srovnání s konvenčními produkty snižují uhlíkovou
stopu. Ručně sbírané bylinky a koření pěstované na rodinných ekologických farmách bez
použití syntetických chemických látek, šetrně sušené a balené, to všechno je zárukou nejvyšší
kvality, kterou v SONNENTORU nabízíme. U složení výrobků se zaměřujeme na domácí,
lokální suroviny. Náš sortiment stále rozšiřujeme a přinášíme každoročně řadu novinek.
Garance kvality
Garance té nejvyšší kvality při výrobě našich čajů vychází především z dlouhodobých
a férových vztahů s pěstitelskými rodinami, které hospodaří v ekologickém režimu.
Díky propracovanému systému můžeme vždy 100% dohledat původ každého jednotlivého
produktu. Úrodná půda, citlivé zacházení se surovinou a mnohaleté zkušenosti pěstitelů
přispívají k tomu, aby se mohly z rostlin stát pravé SONNENTOR byliny.

Prodej v České republice
(2020/2021)
Ekologické zemědělství

Sušení bylin

Naši pěstitelé nepoužívají žádná syntetická
hnojiva ani pesticidy. Pěstování bylinek
podporuje potřebnou biodiverzitu, a potírá
tím monokulturní hospodářství, které velmi
vyčerpává půdu.

Bylinky a koření naši pěstitelé
nejčastěji suší způsobem šetrným
pro životní prostředí – tedy
pomocí sluneční energie nebo
vzdušné cirkulace.

56 %
čajů

Požadavky na kvalitu
SONNENTOR byliny a koření jsou našimi pěstiteli šetrně sklízeny a sušeny (teplota se
pohybuje kolem 40 °C). Mnoho pracovních kroků se dělá ručně, nikoliv pomocí strojů.
Tím je zaručeno, že dobrá chuť přírodních přísad nakonec zůstává opravdu v každém
doušku čaje a v každé špetce koření.

č

150 různých druhů koření,
jednodruhových i směsí

ty
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BIO JE POTRAVINÁŘSKÝ
SEGMENT, KTERÝ SE
NEJVÍCE A NEJČASTĚJI TES
TUJE. KAŽDÁ
SUROVINA SE TESTUJE V
NEZÁVISLÝCH
LABORATOŘÍCH NA PŘÍTOMN
OST VÍCE NEŽ
600 LÁTEK ZAKÁZANÝCH
V EKOLOGICKÉM
ZEMĚDĚLSTVÍ. ROČNĚ SE
ANALYZUJE
KOLEM 2 500 VZORKŮ

28 %
koření

%
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BYLINKY
A KOŘENÍ JSOU
ŠETRNĚ SUŠENY
DO 45 °C

přes 200 čajových směsí
– bylinných, ovocných, kořeněných, s Camellia sinensis
(Čajovník čínský)

ávy
2% k

Zajištění kvality
Zajištění kvality začíná u přísné kontroly příjmu zboží (senzorika, nečistoty). Následně
se suroviny podrobují mikrobiologickým analýzám a analýzám reziduálních pesticidů
v akreditovaných laboratořích. Pokud je analýza v pořádku, je surovina puštěna
do výroby. Všechny suroviny a zabalené produkty musí splňovat specifikace
SONNENTORU a kritéria kvality.

PŘES 200 BIOČAJŮ
GARANTUJE VELKOU
RŮZNORODOST CHUTÍ

Zákazníci a produkty

Naše produkty

Bez palmového oleje

Palmový olej je dnes jednou
z nejčastěji používaných látek
v potravinářství. U nás ale nemá
místo! Zcela jsme od něj upustili,
nehodláme se podílet na devastaci
pralesů.
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CO SE VLASTNĚ SKRÝVÁ
POD NATUREFLEXTM FÓLIÍ – CELULÓZOU?

Obaly jsou důležité, ale nemusí tvořit další odpad

Fólie, o které je tu řeč především a která se skrývá
téměř ve všech našich produktech, je vyráběna
z obnovitelných zdrojů. Jedná se o celulózu získávanou
ze dřeva. Je skvělou bariérou k ochraně potravin,
a přitom je na domácím kompostu plně rozložitelná.
Podle teplotních podmínek a kvality kompostu se
rozloží do 3–6 měsíců.

Věděli jste, že plasty potřebují až 500 let, než se rozloží? Na tom se podílet opravdu
nechceme. 70 % našich obalových materiálů pochází z obnovitelných zdrojů, jako je
například dřevo, dalších 21 % je recyklovatelných. Dohromady tedy 91 % obalů patří
do udržitelného koloběhu surovin. Náš dlouhodobý cíl je 100 %!

Sypané čaje v sáčku
Porcované čaje

Krabička: karton (FSC certifikát)
Přebal nálevového sáčku: NatureFlex™
fólie (celulóza) a papír
Nálevový sáček: nebělený papír
z vláken textilního banánu
Nitka visačky: biobavlna
®

Sáček: karton (FSC® certifikát)
Vnitřní fólie: NatureFlex™ fólie – celulóza
Uzavírací pásek: kovový drát a papír

Krabička: karton (FSC® certifikát)
Vnitřní fólie: NatureFlex™ fólie –
celulóza

Sklenice

Sklenice: sklo
Víčko: kov, bez ftalátů

Dóza: pocínovaný plech

VŠECHNY NOVÉ
KRABIČKY JSOU
S FSC ® CERTIFIKÁTEM

TISKOVÁ BARVA
JE KOMPOSTOVATELNÁ

ODSTRANĚNO
UMĚLOHMOTNÉ
OKÉNKO = LEPŠÍ OCHRANA
PRODUKTU

Pyramidální čaje

Krabička: karton (FSC® certifikát)
Vnitřní folie: NatureFlex™ fólie – celulóza

Čajová pyramida a nitka: cukrová třtina
bez GMO

Poznávací sady koření
Krabička: karton (FSC® certifikát)
Sáčky koření: NatureFlex™ fólie
– celulóza

Dózy koření

Krabička: karton (FSC® certifikát)
Fólie uvnitř: NatureFlex™ fólie – celulóza
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Fólie: polypropylen a polyethylenová fólie bez hliníku

Sypané čaje v krabičce

Krabička koření

PAPÍR S TENKOU
VRST VOU
NATUREFLEXTM
FÓLIE

Káva

Zákazníci a produkty

Naše obaly

NEBĚLENÝ PAPÍR
Z VLÁKEN
TEXTILNÍHO BANÁNU

SÁČKY KOŘENÍ
Z CELULÓZY

Z OBNOVITELNÝCH
SUROVIN
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Kam

VIZUALIZACE PŘIPRAVOVANÉHO
PROJEKTU STAVBY NOVÉ
ZELENÉ BUDOVY

míříme dále?
Cíle 2021/2023

S rozvojem firmy vyvstala také otázka rozšíření výrobních prostor a areálu všeobecně.
Naším snem je vybudovat nejkrásnější ekologickou továrnu na bylinky, a to bez
negativního dopadu na životní prostředí. Při hledání řešení nového objektu nám jde
především o reálné výsledky, nikoliv pozitivní energetický a environmentální dopad na
papíře. I v nové budově chceme maximálně využít přirozených zdrojů, neplýtvat jimi,
efektivně areál řídit, a přitom nabídnout kvalitu a pohodu práce ve výrobě i v kancelářích.
Nové prostory by měly být ohleduplné k životnímu prostředí ve všech směrech.
Navržený polyfunkční objekt kombinuje to nejlepší, co dnes moderní a zelené technologie mohou nabídnout. Nejenže bude sbírat data o svém provozu a pravidelně je
vyhodnocovat; systém BMS (Building Management System) dokáže také aktivně
regulovat spotřebu budovy v reálném čase i s předstihem 6–12 hodin, a optimalizovat
tak probíhající procesy.
Pro komfortní pracovní prostředí plánujeme dynamické stínění prosklených výplní
fasád, které zabrání přehřívání budovy, ale dovolí zároveň přivést více slunce na pracoviště. Vedle řízeného stínění bude na stejné, inteligentní bázi fungovat také osvětlení, vytápění a chlazení. Právě pro dva poslední jmenované, a také pro ohřev teplé
vody, chceme využít energii z hlubinných geotermálních vrtů.
Ideálnímu mikroklimatu ve skladových prostorech budou opět napomáhat zelené
střechy a stejně jako je tomu dnes, plánujeme i nový objekt osadit fotovoltaikou, která
by navíc měla umožnit napojení bateriového systému pro ukládání energie. Tato elektrická energie bude zcela spotřebována přímo v našem objektu, z případných přebytků
lze nabíjet např. elektromobily, které již dnes používáme.
Velkým tématem dnešních dnů je voda. Dešťovou vodu budeme jímat v podzemních
nádržích a následně po úpravě filtrací a UV lampou v novostavbě využívat ke splachování toalet a zálivce kolem budovy. Díky záchytu srážek a také volbě okolní výsadby
tak, aby nebyla náročná na zálivku, budeme schopni snížit spotřebu pitné vody v řádu
až o 70 %.
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HALA M

Rádi bychom si dali ve velké míře záležet na zážitkových exkurzích v rámci Bylinkového ráje,
které mají již dnes nebývalý úspěch: v nové budově uvidí návštěvníci z prohlídkové trasy
ještě více než dosud, a to díky prosklenému turistickému okruhu.
Při samotné výstavbě bychom chtěli v maximální míře využít recyklovaných materiálů.
Tak jako v oblasti našeho podnikání, i zde hledáme další možnosti, než jsou běžně na trhu
nabízené. Příkladem může být možnost použití sběrového papíru v kombinaci s pryskyřicí.
Vzniklý materiál se skvěle hodí na pracovní desky stolů či korpusy nábytku obecně.
Produkty z mletých nápojových kartonů zase poslouží jako alternativa dřevotřískových
desek, lze je využít do podlah nebo místo konvenčních sádrokartonů. Stejně tak recyklované plasty zastanou funkci izolačního materiálu nebo třeba i madla zábradlí. Redukce již
vzniklého odpadu, standardně ukládaného na skládkách, vnímáme jako jednu z cest odpovědného hospodaření s odpady.
Stavba nové budovy byla zahájena na podzim roku 2021, realizace bude probíhat ve dvou
fázích a naším plánem je dokončit ji během tří let. Předpokládáme investici asi 340 mil. Kč.
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Zhodnocení

našeho hospodaření
Jak to vidí Dan Heuer, konzultant v oblasti CSR
SONNENTOR jedná udržitelně ze své podstaty. Při reportování tak může být výzvou vejít
se do předem stanovených indikátorů a pravidel a zachovat si přitom svou autenticitu.
Již od počátku spolupráce jsme si proto dávali pozor, aby byl unikátní duch firmy zachován. A jsme rádi, že se nám to podařilo. Zpráva Podnikáme jinak je toho důkazem.
Již dnes dělá SONNENTOR mnohem víc, než si jiné firmy odváží klást jako cíl. Příkladem může být třeba zavedení plně kompostovatelných čajových přebalů od roku 2020.
Také je již několik let lídrem v udržitelném podnikání a jde příkladem svou firemní kulturou,
vysoce postavenými standardy kvality a ohleduplností k životnímu prostředí. Během naší
spolupráce nás firma příjemně překvapila v tom, s jakou lehkostí dosahuje cílů, ke kterým
směřovala jen na základě svých vlastních hodnot. Samozřejmostí tak je nulová tolerance
palmovému oleji a jiným „chemickým šméčkám“. Bezkonkurenční je také především
kompletní znalost dodavatelského řetězce. Nelze opomenout testování všech surovin,
aby splňovaly certifikaci bio. To jsou oblasti, kde je SONNENTOR již v pravém smyslu
slova udržitelný.
Příkladný je také v sociální rovině. Jak je známo, kouzlo firemní kultury je těžce přenositelné a okusit ho lze snad jen přímou návštěvou firmy. Pocítit pozitivní atmosféru na
vlastní kůži uvnitř firmy bylo i pro nás nezapomenutelné. Pro SONNENTOR je přirozené
vycházet zaměstnancům vstříc. Zapojují také tělesně postižené ve větší míře, než požaduje
zákon. Proč? Protože mohou a chtějí pomoct.
V řadě témat SONNENTOR usilovně hledá řešení k dosažení co nejvyšší udržitelnosti.
Odebírá pouze 100% zelenou energii z obnovitelných zdrojů, napájí tím i své elektromobily, teplo zajišťují spalováním vlastních pelet. Z našeho pohledu je však největší přidanou
hodnotou firmy její přesah. Nesměřuje k udržitelnosti pouze v rámci produkce výrobků.
Věnuje se také šíření informací o podstatě udržitelnosti nebo ekologickém zemědělství,
a vzdělává tak širokou veřejnost. Další obrovskou službou je přímá podpora ekologických
zemědělců u nás, v Evropě i rozvojových zemích, kde jim zajišťují stabilní a nadstandardní
příjem.
I SONNENTOR se však může dále zlepšovat. Mezi našimi doporučeními bylo např. dále
snižovat podíl směsného odpadu nebo se zaměřit na kalkulaci „dalších nepřímých skleníkových plynů“.
Děkujeme za spolupráci a za to, co pro nás všechny děláte.

Právní forma: Sonnentor s.r.o.
Kontakt: Čejkovice, Příhon 943, PSČ 696 15
sonnentor@sonnentor.cz, www.sonnentor.cz
Vlastníci: 70 % Johannes Gutmann, 15 % SONNENTOR Kräuterhandels GmbH,
10 % Josef Dvořáček, 5 % Tomáš Mitáček
Počet kamenných prodejen v ČR:
4 prodejny (Čejkovice, Brno, Praha – Karlín, Praha – Jindřišská)
Obrat: 394 mil. Kč
Export: 61 %
Spolupracovníci, kteří se podíleli na vytvoření této brožury
(abecední pořadí):
Balounová Naďa, PR, content
Dvořáček Josef, ředitel a jednatel společnosti
Hemzová Tereza, PR, content
Herzánová Jana, tisk & grafika
Hrnčiřík Radim, vedoucí ekonomického oddělení
Chocholáček Zdeněk, prokurista, vedoucí Bylinkového ráje
Jurasová Marcela, vedoucí grafiky
Kolínek Jakub, obalový a produktový specialista
Kosař Michal, prokurista, ředitel výroby
Kubáčková Miroslava, vedoucí managementu kvality
Lengál Martin, koordinátor výroby čajů
Maláníková Bronislava, mzdová účetní
Novák Martin, vedoucí obchodního oddělení
Ráček Vít, personální rozvoj
Smutek Martin, e-commerce
Stávková Blažena, vedoucí nákupu bylin
Svobodová Radmila, vedoucí nákupu
Šardický Martin, vedoucí správy a rozvoje areálu
Šťastná Kamila, vedoucí marketingu

Fair Venture s.r.o. je konzultační a podpůrná
společnost v oblasti společenské odpovědnosti
(CSR) a firemní udržitelnosti.
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