Kontaktní údaje

Předseda představenstva
Václav Dolanský
+420 777 325 232
dol@ceskehouby.cz

Obchodní ředitel
Václav Vavrečka
+420 777 229 017
obchod@ceskehouby.cz

České houby a.s.
Nová 538,
392 01 Soběslav
www.ceskehouby.cz

Společnost založená v roce 1992 zabývající se
pěstováním hub na dvou moderních farmách
v Soběslavi a Nedvědicích s týdenní produkcí
okolo 30 tun.
Dalším sortimentem společnosti jsou čerstvé výhonky, sušené ovoce,
sušené houby a různé kulinářské speciality. V roce 2019 jsme v produkci
žampionů dosáhli nejlepších pěstebních výsledků v historii.
Majetkový podíl Vendeavour a.s. na společnosti je 51 %
a členem skupiny je od června 2019.

Co děláme

Hlavními artikly naší produkce jsou čerstvé
houby. V sortimentu máme žampiony (zahradní,
krémové či portobello) a stále populárnější hlívu
ústřičnou. Díky vlastním pěstebním halám máme
plnou kontrolu nad procesem růstu, sklizně,
třídění a balení. V případě kategorie sušených hub
nabízíme i druhy od jiných, pečlivě prověřených
pěstitelů. Díky tomu můžeme našim zákazníkům
nabídnout i například sušené hřiby, směs lesních
hub nebo delikátní kloboučky shiitake.

Společnost v číslech

Časová osa

1998

stavba vlastní substrátovny

2000

rozšíření pěstíren hlívy ústřičné

2001

první certifikace Tesco

2009

výstavba 6 pěstebních hal na hlívu ústřičnou

2012

stavba nové expedice, balírny a administrativní budovy

2013

stavba 7 pěstebních hal na hlívu ústřičnou

2014

stavba 2. etapy žampionárny v Soběslavi, dokončení areálu

2019

kapitálový vstup Vendeavour a.s.

Naše aktivita

Neustále modernizujeme a inovujeme náš provoz. Zlepšením technologických postupů
jsme dosáhli průměrného ročního výnosu téměř 33 kg/m2, což je skvělý výsledek srovnatelný
s nejlepšími evropskými pěstiteli. Naše společnost je pravidelně auditována a splňuje veškeré
hygienické standardy. Jsme držitelé certifikátů IFS Standard, GlobalGap a ocenění Klasa,
Český výrobek – garantováno potravinářskou komorou ČR.

Aktiva netto
2018

Počet zaměstnanců
57

149 942

54

152 389

2019
2020

49

167 516

202 1

49

164 080

Obrat
2018

EBITDA
26 662

182 055

2019

191 265

2020

17 955
218 028

202 1

232 696
Částky jsou uvedeny v tis. CZK.

V meziročním srovnání jsme dosáhli nárůstu tržeb při rostoucí EBITDA marži. Je to
způsobeno mimo jiné rozšiřováním kapacit, efektivní distribucí a vysokou kvalitou vlastní
produkce. Aktuálně realizujeme plánované rozšíření sortimentu o houby s certifikací BIO,
kterou jsme získali koncem roku 2021. Odhadovaný roční objem produkce hlívy ústřičné v
biokvalitě je cca 150 tun.
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