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Elektrárenská rajčátka z Tušimic
Investor a někdejší manažer ČEZ Vladimír Schmalz 
buduje skleníky na pozemcích bývalých elektráren. 
Není jediný, kdo věří tuzemské zeleni

Jan Brož
broz@mf.cz

Výstavba zelinářských skleníků na po-
zemcích po bývalé hnědouhelné elektrár-
ně Tušimice I je pro energetickou skupi-
nu ČEZ vzorovým projektem, se kterým 
se v posledních letech ráda chlubila. Je to 
logické, zemědělská výroba představuje 
ekologický a veřejností vstřícně přijíma-
ný způsob, jak zaplnit jinak složitě využi-
telné průmyslové brown� eldy a celoročně 
zaměstnat místní lidi. Jen jméno investo-
ra zůstávalo dlouho neznámé. 

Podle zjištění týdeníku Euro jde o spo-
lečnost Agro Kadaň, za kterou stojí praž-
ský podnikatel Vladimír Schmalz. Bývalý 
šéf fúzí a akvizic skupiny ČEZ z éry ředi-
tele Martina Romana vstup do nového od-
větví potvrdil. „Věřím, že výroba potravin 
se musí přiblížit ke spotřebitelům. Doprava 

zeleniny na tisícikilometrové vzdálenos-
ti je problém. Zároveň je to cesta, jak snižo-
vat závislost na dovozech potravin,“ vysvět-
lil Schmalz, proč podle něj má investice 
do rajčat smysl.

V nejbližších dnech by tak do Tušimic 
měly dorazit předpěstované rostliny raj-
čat, které pak ve sklenících dorostou do 
několika metrů a začnou rodit červené 
plody. Farma bude čerstvou zeleninou 
zásobovat prodejny potravin v průběhu 
zimní sezony až do doby, kdy skleníkovou 
produkci na pultech obchodů vystřídá do-
mácí zelenina venkovní. Odběratelé pro 
tisíce tun rajčat jsou již nasmlouváni. 

Podle původních plánů měl tušimic-
ký skleník o výměře 5,5 hektaru být ho-
tov už před dvěma lety, vše se však pro-
táhlo kvůli nutnosti změnit územní plán. 
Podle dřívějších vyjádření ředitele elek-
trárny Otakara Tučka se daly pozemky vy-
užít pro průmyslovou výrobu, nikoliv však 
k pěstování zeleniny. 

Vyřešit bylo také třeba řadu drobných, 
avšak zdlouhavých detailů, jako třeba 
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Kde vznikly nové skleníky
Lokalita Investor Rok dokončení Plocha (v ha)

Tvrdonice jižní Morava 2016 2,3

Haňovice Zd Haňovice 2016 2,9

Velké Němčice Agro Maryša 2017 4,6

Smržice Agro Haná 2017 2,4

Tvrdonice jižní Morava 2017 4,5

Chornice Hanácká ZS jevíčko 2017 2,3

Mutěnice Farmarket 2017 2,5

Dolní Lutyně Farma Bezdínek 2018 5,3

Tvrdonice jižní Morava 2018 2,3

Dolní Lutyně Farma Bezdínek 2019 5,9

Kostelec na Hané Farma Kopeček 2019 5,2

Kožichovice Farma Kožichovice 2019 3,3

Tušimice Agro Kadaň 2019 5

Dolní Lutyně Skleník Lutyň 2020 3,3

Smržice Farma Kopeček 2020 1,5

Celkem 53,3
ZDROJ: NWT

režim příchodů a odchodů zhruba pěti 
desítek zaměstnanců do areálu elektrár-
ny. Pozemky pod skleníky totiž stále patří 
společnosti ČEZ, od které si je Agro Kadaň 
pronajímá. 

Celková investice se pohybuje kolem 
250 milionů korun. Část z toho pokryje 
dotace z programu rozvoje venkova (PRV) 
ve výši 37,5 milionu korun, kterou Státní 
zemědělský a intervenční fond schválil 
počátkem října. 

Od vzdělání k zelenině
Schmalz se po odchodu z energetické 
skupiny v roce 2011 začal věnovat pod-
nikání, vydal se však úplně jiným smě-
rem. Dnes stojí především za největ-
ší vzdělávací skupinu v Česku Edua 
Group. Pod skupinu spadají jazykové ško-
ly Jipka, Caledonian School, James Cook 
Languages či Tutor, Digiskills zaměřený 
na zlepšení digitálních kompetencí a Top 
Vision na manažerský rozvoj. 

Vedle toho upíná pozornost i do ob-
lasti IT a moderních technologií, čímž 
vysvětluje také svůj nejnovější zájem 
o skleníky. Celá produkce bude řízená 
počítačem a v maximální možné míře 
automatizována. 

Edua Group i Agro Kadaň ovládá 
Schmalz společností Solotron, která jeho 
podnikatelské aktivity zastřešuje. V Agro 
Kadaň však nedrží sto procent, o dese-
tinový podíl se dělí společníci Petr Šedý 
a Lukáš Rázl, syn herečky Reginy Rázlové 
a regionální politik za ČSSD z Prahy 10. 

Podíl menších investorů by měl v prů-
běhu let růst, Schmalz však nepočí-
tá s tím, že by se z nového byznysu stáhl 
úplně. Naopak, v plánu je i podobný pro-
jekt na pozemcích sousední hnědouhelné 
elektrárny Prunéřov. 

Skleníkový comeback
Celoroční pěstování zeleniny ve sklení-
cích je do jisté míry trendem tuzemské-
ho potravinářství posledních let. Skleníků 
bylo v minulosti v Česku relativně dost, 
mnoho z nich však zaniklo po roce 1989, 
když socialistická družstva nepřestála 
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