
KOMPLEXNÍ EKOSYSTÉM  
PRO PĚSTOVÁNÍ POTRAVIN  
A CHOV RYB, KTERÝ FUNGUJE  
JAKO HODINKY

AQUAPONICKÉ  
FARMY  

PRO VŠECHNY



AQUAPONIE JE EKONOMICKÝ SYSTÉM PRODUKCE POTRAVIN,  
KTERÝ SPOJUJE CHOV RYB A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN BEZ PŮDY.  
SLOVO AQUAPONIE SE SKLÁDÁ ZE DVOU HLAVNÍCH SLOŽEK  
TOHOTO SYSTÉMU: AQUAKULTURA + HYDROPONIE = AQUAPONIE.

Tento systém je rozšířen v mnoha zemích po celém 

světě. Nejvíce pak ve Spojených státech a Austrálii. 

V těchto zemích dnes už existují farmy pro komerční 

využití aquaponického pěstování, které tímto 

způsobem dodávají čerstvou zeleninu a rybí maso na 

místní trh, a to celoročně.

V Evropě vznikají teprve první projekty. Často se 

jedná o malé pokusy nadšenců, které nemusí končit 

vždy úspěchem. Nejčastěji však v zahraničí narazíme 

na funkční zahradní systémy, které dokážou stabilně 

produkovat zeleninu i ryby pro malou rodinu a dopl-

ňovat tak částečně potřebu čerstvých potravin.

AQUAPONICKÝ  
CYKLUS

CO JE  
AQUAPONIE?

RYCHLOST  
Ryby jsou vhodné ke 

konzumaci od narození 

již za 4 měsíce. Zelenina 

dokonce roste až 5x 

rychleji.

BEZ ŠKŮDCŮ 
Většina škůdců  

je vázána na půdu, 

a proto se v aquaponii 

tolik nevyskytují.

INVESTICE  
S „VYŠŠÍM SMYSLEM“  

GARANTOVANÁ  
TRHEM

Dalším typem aquaponických systémů jsou střední 

a velké komerční systémy, které produkují zeleninu 

a rybí maso na prodej či do restaurací ve svém okolí. 

Mezi malými, středními a velkými systémy je samo-

zřejmě dost rozdílů.

FLEXIBILITA  
Je možné pěstovat 

nedostatkové potraviny 

na trhu kdykoliv  

v roce.

OCHRANA PŘÍRODY  
90% úspora vody oproti  

zalévání a žádné vypouštění 

dusičnanů zpět  

do přírody.

Všechny systémy však mají jedno společné.  

Jsou to biologické procesy, které umožňují  

dlouhodobé fungování systému při nízkých  

vkladech živin, energie a lidské práce.

PROFIT  
O produkty z aquaponie 

je obrovský stále 

rostoucí zájem. Vaši 

produkci proto velice 

dobře zpeněžíte.

DOSTUPNOST
Čerstvou zeleninu 

a ryby máte vždy po 

ruce, a to dokonce po 

celý rok.

 
ROSTLINY

 BAKTERIE     ČISTÁ VODA 

RYBY
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POZNEJTE
NÁS…

VÝVOJEM AQUAPONIE SE ZABÝVÁME  
JIŽ VÍCE NEŽ , A PROTO MŮŽEME  
ZARUČIT FUNKČNOST SYSTÉMU.

…A ZJISTÍTE,  
ŽE JSME PRO VÁS  

TEN PRAVÝ PARTNER.

Jsme členy Asociace  

Aquaponických Farem

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

ZABÝVÁME SE  
VÝVOJEM A STAVBOU  
AQUAPONICKÝCH FAREM  
A RECIRKULAČNÍCH SYSTÉMŮ  
CHOVU RYB.
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Společnost Future Farming s.r.o. vznikla roku 2018, 

jako jeden z projektů skupiny Frontman.

Propojuje se zde technologické know-how odborníka 

na aquaponii Michala Fojtíka, mezinárodní

Asociace Aquaponických Farem a týmu zkušených 

investorů a obchodních specialistů. Ti za sebou

mají bohaté zkušenosti s vedením firem, nastavování 

strategií, marketingem, právní podporou a

optimalizací procesů u investičních projektů. Zkuše-

nosti mají také s propojením komunity drobných

střadatelů, kteří chtějí investovat do Českých firem s 

přidanou hodnotou a Venutre investorů, kteří se

chtějí podílet kromě zisku i na majetku jednotlivých 

farem. Tímto vším dochází k dokonalé synergii.

Skrz ekologický a sociální přesah, nabývá ekonomicky 

rentabilní projekt své vize. Primární cíl společnosti je 

výstavba a provoz moderních aquaponických farem 

a produkce zdravých, nutričně vydatných, potravin 

bez negativního dopadu na životní prostředí 

a jakékoliv chemie.

Protože aquaponie není v České Republice standartní 

a zavedený systém výroby potravin, chybí 

na tuzemském trhu spousta doprovodných výrobků 

a služeb. To dává společnosti Future Farming

absolutní konkurenční výhodu a další příležitosti pro 

rozvoj a realizaci svých záměrů. 

Zejména je to pak zásobování a produkce rybí násady, 

zpětný výkup ryb, pěstování sazenic různých druhů 

zeleniny a zajištění následného odbytu. 

Dále také standartizace a modernizace výrobních 

postupů pro zajištění vysoké kvality výsledných 

potravin, maximalizace produkčních kapacit a jiné.

Cílem společnosti je poukázat na problémy 

současného konvenčního zemědělství, vytvořit 

optimální řešení a společně rozšířit povědomí 

o aquaponii. Dílčím úkolem je také propojit tradiční 

farmáře a společně najít řešení největších problémů 

na cestě za úspěšným a udržitelným podnikáním 

v této oblasti.

Bc. Michal Fojtík

Michal Fojtík vystudoval měřící a řídící techniku na 

Vysoké škole báňské, fakulta Elektrotechniky 

a informatiky. 

Hydroponické pěstování, což byl jeho koníček, spojil 

s vývojem řídícího systému určenému pro tento 

způsob pěstování rostlin. 

V roce 2010 se poprvé setkal s aquaponií při své cestě

do Kalifornie v USA. Od té doby se věnuje rozvoji 

aquaponie v České republice. 

V roce 2016 zakládá Asociaci Aquaponických Farem a 

začíná  se věnovat aquaponii na plný úvazek. 

Zabývá se především výzkumné činnosti 

a spolupracuje s odborníky na jednotlivých

 segmentech aquaponie.

Jeho cílem je vytvořit síť služeb a odborného 

poradenství čímž dojde k rozšíření povědomí o novém 

způsobu pěstování roslin a chovu ryb. 

Věnuje se přednáškám a vzdělávacím kurzům. 

Mezi dosavadní největší úspěchy řadí přednášku o 

aquaponii na mezinárodní konferenci v Shenzhenu v 

Číně v roce 2018,  kde přednášel publiku z celého světa 

a navázal velmi dobré kontakty. 

V České republice je považován za spojovací článek 

mezi teoretickou znalostí a praktickým použitím 

aquaponie v průmyslovém měřítku.

Od roku 2016 je předsedou Asociace Aquaponických 

Farem a dochází ke komplexnímu řešení

problémů týkajících se aquaponie. 

Vytvářejí se podnikatelské příležitosti, prezentační 

a vydavatelská činnost, výzkum a vývoj. 

Jedná se s tuzemskými i zahraničními klienty. 

Je členem týmu, který se věnuje vývoji produkčního 

aquaponického systému pro středoevropské 

podmínky. Michal Fojtík má bohaté zkušenosti 

s oblastí výzkumně-vývojovou, ale i manažerskými 

dovednostmi. V neposlední řadě je předsedou AAF.

Asociace Aquaponických Farem má uzavřenou 

dlouhodobou spolupráci s významnými 

akademickými institucemi, které jsou zároveň 

výzkumnými pracovišti. Tyto vysoké školy se podílejí 

na výzkumných a rozvojových aktivitách v oblasti 

aquaponických systému a biopotravin. 

Mluvíme zde o VŠCHT, Mendelově Univerzitě v Brně

a VŠB-TU v Ostravě.

SPOLUPRACUJEME



FARMA LÁŽOVICE

Farma Lážovice začala vznikat pro naše  

zákazníky v roce 2017 a měla nám sloužit  

jako ukázková farma. Farma má 1.700 m2 

a denně by měla vyprodukovat až 500 ks 

salátů a ryb dokonce 80.000 kg ročně.

Na farmě v Lážovicích nyní jede na plný  

provoz část s rybami, kde se nyní chovají  

jak sumečci afričtí, tak úhoři, raci, kapři,  

jeseteři a nástražní ryby.

FARMA ŘISUTY

Farma vznikla v obci Řisuty u solární  

elektrárny, kde roční produkce ryb bude  

20 tun sumečka afrického a 10.000 ks  

jezírkových ryb. Salátů bude více než  

90.000 ks a 50.000 ks bylinek.

Na farmě jsme použili speciální světla vyvinutá 

přímo pro potřeby aquaponie. Pěstebních 

částí o velikosti 5,4 m2 je na této farmě použito 

72 ks a nádrží na ryby o objemu 4 m3 je zde 

30 ks. Jsou zde také umístěny speciální filtry 

s automatickým čištěním.

V tuto chvíli je to nejlepší farma v Evropě 

a jsme na ní patřičně hrdí.

BUNKR NYMBURK

Bunkr v Nymburce slouží k výzkumu aquapo-

nických systémů v cela uzavřených podmín-

kách. Je zde možné vidět aquaponický systém, 

výzkum bakterií, atd. Bunkr v Nymburce vznikl 

díky zájmu z USA, kdy se nás zákazníci ptali, 

zda bychom dokázali udělat aquaponický 

systém, který by fungoval v případě potřeby 

i několik let.

Bunkr je kompletně funkční a v případě 

potřeby se zde může bez problémů dlouho-

době schovat na několik let až 10 lidí. Venkovní 

část nám v létě sloužila k výzkumu deseti 

odrůd salátů pro potřeby Afriky. Zkoušeli jsme, 

zda nám saláty dobře porostou i při vekovních 

teplotách 35 °C. Oslovili jsme tedy našeho 

partnera z Holandska a na jeho doporučení 

jsme vyzkoušeli speciální odrůdy pro hydro-

ponické pěstování ve sklenících. Růstem jsme 

byli naprosto šokováni. Saláty byly vypěsto-

vané k prodeji za 18–21 dní a byly perfektní. 

Zároveň byly rezistentní proti plísním a dalším 

nemocem rostlin.

Nyní připravujeme venkovní systém pro 

zkoušku růstu dalších druhů zeleniny pro 

našeho partnera z Vietnamu.
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NAŠTVALI JSME

135.000 MŠIC
65.000 SVILUŠEK
2.560 HOUSENEK

RÁDI ŠETŘÍME

180.000 LITRŮ VODY

1.249 HODIN PRÁCE

TO VŠE  

ZA POUŽITÍ

0 LITRŮ PESTICIDŮ

0 LITRŮ POSTŘIKŮ

0 KG UMĚLÝCH HNOJIV

Jedna farma o rozloze 1.000 m2 vypěstuje stejný objem potravin 

jako 18.000 m2 pole a 20 hektarový rybník.

1.000 m2
20 ha

18.000 m2

POMOHLI JSME  
POSTAVIT
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INFO@FUTUREFARMING.CZ

+420 720 939 726

WWW.FUTUREFARMING.CZ

PĚSTUJEME POTRAVINY  
A CHOVÁME RYBY  
TÉ NEJVYŠŠÍ KVALITY.

ZA VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ  
A PŘITOM BEZ POUŽITÍ HERBICIDŮ,  
PESTICIDŮ A JAKÝCHKOLIV HNOJIV.

 

PROTOŽE SE CHCEME  
PODÍLET NA TOM,  
CO JÍME A V JAKÉM  
PROSTŘEDÍ ŽIJEME.


