
Od roku 1884 se lidé ve Fosfě učí dělat věci lépe a uži-

tečněji. Výsledky práce generací „fosfáků“ putují do 80 

zemí světa. Tam všude znají také motto nové, současné 

Fosfy: „We live to give“. Vyjadřuje vůli lidí z Fosfy cho-

pit se každé příležitosti a konat ku prospěchu zákazní-

ků i pro budoucnost společnosti.

Ve Fosfě si uvědomují, že bez neustálého vzdělávání s cílem 
nacházet nová a neotřelá řešení by v dnešní rychlé, měnící 
se době ztratili svoje postavení. Tomáš Baťa před mnoha 
desetiletími řekl: „Miluji tuto dobu“. Vystihl tím, že nemá 
smysl se vymlouvat na okolnosti, ale naopak tvrdou prací 
využít nabízených příležitostí. Toho se drží i ve Fosfě.

Fosfa, a.s. je největším zpracovatelem žlutého fosforu 
v Evropě. Svoje obchodní aktivity směřuje do různých 
oblastí – od potravinových po průmyslové aplikace. 
Od loňského roku se mohou zákazníci setkat s novou 
značkou ekologicky šetrných pracích a čistících prostřed-
ků Feel Eco. Fosfa vyrábí a dodává energii domácnostem 
i irmám nejen na jižní Moravě.

Fosfa je inovativně výrobní irma. Její vztah k životnímu 
prostředí a současně cit pro světové trendy vyjadřuje 
zahájení provozu vertikální farmy. Je to reakce Fosfy 
na klíčový problém současnosti: nedostatek vody. Právě 
vertikální farmy mají být odpovědí na tento problém 
a umožnit především městům vybudovat vlastní dodava-
telské sítě zásobování potravinami. 

Spojení inovací, vzdělaných pracovníků a obchodních 
schopností dělá Fosfu společností připravenou na výzvy 
turbulentního začátku 21. století. I proto se stali „fosfáci“ 
vítězi kategorie „Inovace, nasazení, export, zisk“ mezi 

„Czech 100 best“. Počtvrté za sebou získala Fosfa ocenění 
Exportér roku.

I v tomto roce chce být Fosfa inovativní společností 
vyvíjející ekologické produkty; a současně zůstat světo-
vým hráčem, který přináší nová řešení v oblasti produktů 
na bázi fosforu.

Fosfa si uvědomuje svoji odpovědnost k regionu, ve kterém 
působí. I proto mimo jiné prosazuje politiku nulového od-
padu. To v jejím případě znamená maximální prosazování 
opětovného využívání zdrojů k tvorbě nových produkto-
vých aplikací, recyklaci všech materiálů, opětovné využí-
vání energie s cílem dosažení úplné soběstačnosti i systém 
uzavřených okruhů regulace dodávek vody ve výrobě.

Fosfa přemýšlí a pracuje jinak. Věří v osobní volbu, sílu 
vzdělání a schopnost člověka inovacemi a kreativitou 
uspět i v naší hektické a nepředvídatelné době. 

FOSFA – inovace pro 21. století

Fosfa patří již 130 let k jižní Moravě.

Robotizace umožňuje lidem se soustředit na tvůrčí činnosti.

Vertikální farma spotřebovává výrazně méně vody než klasické zemědělství.
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