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Slovo rodiny
a předsedy představenstva
Vážené kolegyně, kolegové, přátelé,

dává ekonomický nebo obchodní smysl, nahrazujeme rutinní
procesy automatizací. Chceme chytře využívat SW i HW řeše-

home office a Teams call patřily k nejčastějším slovním

ní, jejichž cílem je vždy konečný zákazník, kterému přinesou

spojením roku 2021. Řešení úkolů a problémů totiž často

nižší náklad nebo novou přidanou hodnotu. Jedině tak totiž

probíhalo vzdáleně pomocí prostředků, které nám dnešní

zůstaneme preferovanou volbou pro své klienty.

digitální technologie nabízí. Řada tržních odvětví byla covidem zásadně zasažena a paralyzována. Nemůžeme mluvit

V potravinářské divizi máme před sebou asi největší změnu

o vítězích a poražených, nebyla to férová soutěž. Na trhu byli

v moderní historii. Jde o postupný přesun k veganským

ti šťastnější a ti, kteří měli právě smůlu.

produktům a odklon od živočišných bílkovin a tuků. Do této
oblasti už investuje nejen řada nadnárodních subjektů, ale

A jak jsme si v této mimořádné době vedli my jako

také obrovské množství startupů. Probíhá zde překotný vývoj

skupina HOPI?

a přicházejí obrovské investice. Změna je tažena především
mladšími generacemi a tématy, jako jsou udržitelnost a ohle-

Udržitelně a zdravě! A to nejen proto, že převážná část našich

duplný přístup ke zvířatům a životnímu prostředí. A co je na

aktivit patřila do skupiny těch šťastnějších. Zásadní bylo

tomto trendu nejzajímavější? Nejen že v budoucnu nepo-

vaše nasazení a přístup k práci. A za to Vám všem patří velké

známe rozdíl mezi rostlinným a živočišným produktem, ale

poděkování. Dává nám to energii a chuť pokračovat společně

především bude produkce takových potravin levnější. Na nás

v realizaci naší vize, která sahá daleko za horizont roku 2030.

je začít tímto způsobem přemýšlet nejen v Hollandii, ale také
v našich gastro aktivitách. Musíme se na tento směr zásadně

Je před námi nesmírně napínavé období plné výzev. Čelíme

zaměřit a vyvíjet nové produkty a řešení.

bezprecedentnímu nárůstu nákladů a cen energií, nedostupnosti základních prostředků i nedostatku zaměstnanců. Na to

V zemědělství se těšíme na dokončení nových ustájení pro

musíme reagovat a vyjít z přicházejících tržních změn silnější.

naše dojnice spolu s robotickými dojicími stroji. Již dnes
nepoužíváme chemikálie, hormony, hnojiva. Nyní přidáváme

Je třeba dělat řadu aktivit paralelně.

i přirozený volný pohyb a nerušivé dojení ve stájích. Připravujeme také další teritoriální růst.

Hledejme vždy nejprve optimální stav s aktuálními či mírně
modifikovanými prostředky. Zákazníci od nás očekávají chyt-

Zkrátka musíme být agilnější. Nemluvme dlouze o tom, co je

rost a inovativnost, schopnost řešit problémy. Začněme proto

třeba udělat, ale pusťme se do toho. Zkusme to!

pokorně úklidem doma, než se rozhodneme investovat
do nových a drahých technologií. Klíčové je pro nás pokračovat

Děkujeme za spolupráci v roce 2021 a těšíme se na další

ve standardizaci toho, co dnes děláme. Musíme zajistit, že se

společný rok, už třicátý! :-)

stávající know-how dostane všude, i do těch nejvzdálenějších
částí naší společnosti. Zároveň je nutné inovovat. Tam, kde to
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

HOPI AKADEMIE
Odstartováno!
HOPI AKADEMIE nás povzbuzuje, abychom převzali větší

manažerským dovednostem – jak zadávat a kontrolovat

zodpovědnost za svůj individuální rozvoj, našli inspiraci pro

úkoly, delegovat, vést mítink, pracovat s časem a prioritizovat

sebe i pro ostatní a posunuli sebe i své lidi. Chceme, aby

úkoly. V roce 2021 jsme program restartovali

byla prostorem k rozvíjení odborných dovedností i vlastní

na Slovensku pro tamní vedoucí pracovníky. Jakmile vše zvlá-

osobnosti. Aby podpořila sdílení zkušeností a osvědčených

dneme a úspěšně zavedeme do denní praxe, přejdeme k pre-

postupů a umožnila nám vzájemně si pomáhat

zentačním dovednostem, managementu změn, projektovému

a podporovat se.

řízení apod.

V roce 2021 jsme po dvouleté přestávce způsobené

Letos se nám také podařilo vytvořit specifický program pro

celosvětovou pandemií znovu rozběhli vybrané vzdělávací

interní lektory, který jednoznačně přispěl ke zvýšení kvality

programy. Jako první jsme obnovili Obchodnickou akademii.

interního vzdělávání. Při tvorbě vybraných programů spolu-

Ta je primárně určena všem kolegům, kteří vyhledávají nové

pracujeme s kolegy, kteří mají potřebnou odbornou znalost.

zákazníky, udržují vztahy se současnými a hledají příležitosti,

Společně pak sestavíme tréninkový program, při němž

jak uspokojit jejich požadavky. Vzdělávací program vychází

využíváme různé vzdělávací aktivity od prezenční výuky přes

z náplně jejich práce. Zaměřuje se na základní dovednosti,

e-learning až k on-the-job tréninkům. Snažíme se kombi-

jako jsou například příprava prezentace služby nebo samotný

novat interaktivní prvky, jakými jsou práce ve skupinách, ve

prodej služby. Věnuje se také vyjednávání a s tím spojenému

dvojicích, případové studie, prezentace, kvízy nebo soutěže.

zvládání námitek. Program je ukončen certifikací. Tento rok
se nám povedlo proškolit většinu obchodního týmu.
Cílem Logistické akademie je prohloubit a otestovat znalosti
logistického managementu v oblasti logistických procesů.
Program nejen pomáhá standardizovat logistické procesy, ale
umožňuje také výměnu zkušeností a nápadů mezi zeměmi.
Absolvovat jej musí všichni vedoucí pracovníci logistické
divize. Akademie je postavena jako ucelený vzdělávací
program, skládá se ze šesti modulů. Letos jsme pilotně
odstartovali první modul Pohyby na skladě, další části budou
brzy následovat.
Leadership akademie má tři úrovně. První je poznávací.
Zaměřuje se na pochopení, kdo jsem, učí, jak komunikovat
a sdělovat příjemné, ale i nepříjemné zprávy, a radí, jak
poskytovat zpětnou vazbu. Později se věnujeme základním

8

Všechny důležité informace o vzdělávání chceme mít na
jednom místě, na jedno kliknutí a dostupné pro všechny
zaměstnance. Plánujeme proto významné inovace i v oblasti
systému pro administraci a řízení tréninků, a to už v průběhu
roku 2022.
Důležitý je pro nás kontakt s mladými lidmi, a tak jsme v roce
2021 opět navázali spolupráci se středními (SŠ logistická
Dalovice, SOŠP Veselí nad Lužnicí) a vysokými školami
(VŠE Praha, ČZU, VŠCHT). Nabízíme exkurze, odborné
přednášky i možnost zpracovat si u nás diplomovou práci.
Chceme tím podpořit spolupráci mezi naší praxí (logistika,
potravinářství, zemědělství) a akademickou sférou. Absolventům vysokých škol se u nás otevírá celé spektrum možností,
mohou například vstoupit do Junior programu, jehož součástí
je i zahraniční praxe.
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Udržitelnost není v HOPI jen fráze.
Mluví za nás činy
Chovat se zodpovědně vůči životnímu prostředí.
Být eco-friendly. Tuto hodnotu máme nejen vyobrazenou
na svých návěsech, ale hlavně pevně zakořeněnou v DNA
HOPI. Činy mluví samy za sebe. V uplynulém roce jsme investovali stovky milionů korun do technologií, které pomáhají
snižovat naši uhlíkovou stopu.
Fotovoltaická elektrárna na střeše skladu v Madunicích čítá
1 470 panelů. Jednotlivé segmenty propojuje unikátní systém
rozvodů, což umožňuje snadnou a cílenou údržbu. Má výkon
500 kW a ušetří až 100 tun CO2 za rok.
Dva tisíce tun oxidu uhličitého vyprodukuje tisíc osobních aut,
pokud každé z nich ujede ročně 20 000 km. A právě o tolik se
sníží roční objem našich emisí CO2 díky novým technologiím
ve skladech H3/H4 v Jažlovicích. Projekt zahrnuje totální
rekonstrukci systému pro chlazení a mražení, výměnu osvětlení a další úsporná opatření využívající odpadní teplo. Naše
emise tím klesnou o 2 023 tun CO2 ročně. V následujících
dvou letech budeme do zvyšování energetické účinnosti
investovat dál, abychom snížili roční uhlíkovou stopu
o 6 620 tun CO2.
Na ekologii jsme mysleli i při přestavbě našeho nejstaršího
distribučního centra v Klášterci nad Ohří. Během přístavby
nové haly a administrativního zázemí HOPI Holdingu jsme
pamatovali na izolaci, světlíky a další technologie, které snižují spotřebu elektrické energie.
Tyto i další projekty, jako je i například nový systém hospodaření s vodou, nám tam pomohly dostát závazku snižování
uhlíkové stopy, který jsme dali sami sobě, a především
svým zákazníkům.
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LOGISTICS – HOPI – CZ, SK, PL, HU, RO, FISH HUB

HOPI logistika 2021

Z historie víme, že krize před nás staví nové výzvy, a to ve

Stěhování polského skladu vyvolala potřeba nejen navýšit

všech aspektech byznysu. Ten, kdo v takové zkoušce obstojí,

kapacitu pro stávající partnery, ale také získat dostatek

odchází bohatší o nové zkušenosti, silnější a konkurence-

prostoru pro rozvoj nových aktivit, a to především v oblasti

schopnější.

e-commerce. Proto jsem rád, že se Robertovi a jeho týmu
podařilo rozběhnout provoz fulfillment centra. Vzhledem

Kdo z nás měl ale možnost si obdobně složitým obdobím

k očekávanému trendu, kdy se významná část prodejů pře-

projít a připravit se na situace, se kterými jsme byli v posled-

sune do on-line prostředí, se jedná o důležitou součást naší

ních dvou letech dennodenně konfrontováni? Zajistili jsme

růstové strategie.

základní operace nutné pro chod našich firem a převzali i část
odpovědnosti za zdraví a bezpečnost našich pracovníků

V neposlední řadě je potřeba zmínit aktivity týkající se dopra-

a jejich rodin. V takto náročných a nepředvídatelných situ-

vy. Pracujeme na rozvoji distribučního systému v jednotlivých

acích jsou rychle vidět schopnosti a vyzrálost jednotlivců,

zemích (v roce 2021 jsme nastartovali distribuci v Rumunsku)

stejně jako harmonie a úroveň spolupráce v týmu i celé

a věnujeme se i oblasti mezinárodní přepravy. V ní jsme svůj

společnosti. Období krize přináší vítěze a poražené. Jsem hrdý

záběr rozšířili o námořní a leteckou dopravu. Více se na téma

na to, že jsme i za takto těžkých podmínek dokázali udržet

HOPI Global Solutions dočtete na dalších stránkách tohoto

vysoký standard logistiky a dopravy, a v některých oblastech

Event Booku. Nesmíme zapomenout ani na náš Fish Hub,

dokonce posunuli laťku o něco výš.

který má za sebou další růstový rok podpořený úspěšnými
aktivitami typu Prague Mussel Week. Pierre spolu se svým

V roce 2021 se nám podařilo úspěšně nastartovat několik

týmem připravuje řadu dalších rozvojových projektů, které

nových projektů, které by se měly stát základem pro další

pomohou plnit ambiciózní plány pro nadcházející období.

úspěšný rozvoj. Za skladovou logistiku bych chtěl zmínit dva,
a to otevření nového skladu pro Nestlé v Prostějově a přesun

Rok 2021 je však za námi a před námi stojí nové cíle a další

dalším faktorům. To vše vytváří tlak na nás všechny a my se

aktivit partnera Mondelez do nového skladu v polském

výzvy. Musíme se vypořádat s akutním nedostatkem pracovní

s ním musíme vypořádat. Abychom to dokázali, je třeba být

Mszczonówě. Oba projekty vyhodnotili naši klíčoví partneři

síly, chybějícím spotřebním materiálem či nedostupností

inovativní, rychlí, progresivní, agilní. Musíme se umět poučit

jako velmi úspěšné. Z pohledu servisní úrovně a projektového

technologických komponentů. Čelíme bezprecedentní úrovni

z vlastních chyb, hledat inspiraci všude kolem sebe, a hlavně

řízení je popsali jako benchmark pro tento typ aktivit. Takové

inflace, nedostatku přepravních kapacit, růstu nájmů a mnoha

pokračovat ve skvělé týmové práci stejně jako v roce 2021.

zpětné vazby si velmi vážíme a jsme rádi, že se nám daří
nastavit standard, který je přímou výzvou pro naši konkurenci.
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Jiří Mlích / HOPI LOGISTIKA 2021

HOPI CZ
Pandemii čelíme úspěšně
Dámy a pánové, vážení spolupracovníci,

Pod vedením kolegů z technického úseku jsme letos

rok 2021 byl v České republice opět velmi zajímavý!

v Klášterci postavili nový, moderní sklad a rozšířili tak
kapacitu svého dlouholetého partnera, společnosti Korunní.

Vše ovlivňovala pandemie covidu-19. Díky přijatým opatře-

Celkově tedy máme k dispozici prostor na 9 000 palet.

ním a zodpovědnému přístupu se nám podařilo zvládnout

Vše jsme zajistili v souladu s projektovým plánem, a tak

jarní vlnu nemocí, zajistit servis pro naše zákazníky a udržet

i tento klient byl s realizací projektu velmi spokojen.

bezpečné prostředí uvnitř firmy. Zavedené postupy jsme
nechali externě ohodnotit a získali tak certifikát „COVID Safe“

V rámci rozšíření skladových kapacit v mraženém skladě

společnosti.

v Prostějově jsme po dohodě se zákazníkem úspěšně přesunuli zásobu Tesco provider do skladu v Madunicích. Transfer
proběhl velmi dobře, bez dopadu na zákaznický servis.

V rámci postupného zlepšování pracovního prostředí jsme

a respektovat příslušná opatření. Zásadním preventivním

Náš posílený akviziční tým dopravy byl úspěšný při akvizici

v Klášterci a také celé zázemí logistického areálu.

prvkem k potlačování epidemie je očkování a jsem velmi rád,

dalších spedičních zákazníků. Podařilo se nám zejména rozší-

že v rámci HOPI ČR jsme dosáhli vyššího procenta proočko-

řit spedici ze Slovenska do České republiky. Jak jsme si

vanosti, než je celostátní průměr. HOPI maximálně podpo-

nadefinovali, získával i tým mezinárodní dopravy další zakáz-

ruje vakcinaci a jsem rád, že se nám podařilo ve spolupráci

ky. Podpořil tím naši strategii rozšíření dalšího typu logistic-

s naším partnerem pro oblast lékařské služby zorganizovat

kých služeb v rámci HOPI.

Operations zavádíme v jednotlivých skladech požadovanou

musíme naučit žít, zvládneme to, jako jsme zvládli jiné výzvy.

Chtěl bych poděkovat všem spolupracovníkům, kteří přispěli

gujeme tak na zvyšující se nároky svých zákazníků a celkový

Děkuji všem za zodpovědný přístup.

k získání a realizaci výše uvedených projektů. Naším úkolem

Aktuální počty nakažených bohužel rostou, proto musíme
být připraveni nadále pokračovat v nastavených pravidlech

několik kol očkování přímo v prostorách firmy. S covidem se

je teď udržet vysokou úroveň služeb a získané zakázky

letos kompletně zmodernizovali administrativní budovu

Prioritním projektem v oblasti zvyšování produktivity ve skladových provozech je implementace nově definovaných standardů WHS 2.0. V těsné spolupráci s týmem HOPI Holding
organizaci, která přinese multifunkčnost a flexibilitu. Reatrend zkracování dodacích termínů a „atomizace“ objednávek.
Dosažené výsledky nás posouvají ke splnění stanovených cílů

do budoucna také obhájit.

a optimálnímu nastavení skladových procesů na další období.

Po konsolidaci skladů v České republice a na Slovensku dosa-

Velmi důležitým strukturálním projektem je celková

Novinky také připravujeme pro služby VAS a dopravy.

huje zásoba téměř 40 000 palet. Jsem velmi rád, že se nám

změna mrazírenské a chladírenské technologie. Začali jsme

podařilo zajistit náběh „z nuly na sto“ bez zásadního dopadu

v mrazírenském provozu H3/H4, postupně pak vyměníme

na servis pro naše zákazníky. Chtěl bych poděkovat celému

technologii v dalších skladech. Nové, moderní zařízení

projektovému týmu a všem zapojeným spolupracovníkům za

výrazně sníží zátěž životního prostředí a vytvoří základ pro

vysoké profesionální nasazení a obrovskou energii, kterou

další rozvoj jedné z našich páteřních skladových služeb.

do úspěšného zahájení projektu vložili. Největší odměnou je

Chtěl bych vyzdvihnout velmi dobrou spolupráci týmů tech-

pro nás odezva od našeho zákazníka, který tento kompliko-

nického úseku a vedení skladu, protože celá akce proběhla

vaný a rozsáhlý transfer vyhodnotil velmi pozitivně.

za plného provozu.

Zásadním zákaznickým projektem byl v roce 2021 plný start
centrálního skladu pro partnera Nestlé v DC Prostějov.

Zaměřujeme se hlavně na inovace, automatizaci a snižování
administrativní zátěže. Nové standardy chceme implementovat během příštího roku. V dopravě je naším cílem zavést
nový distribuční systém, který nám dá větší flexibilitu
a podpoří další potenciál spedičních zakázek.
Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat všem
spolupracovníkům za nasazení a výsledky v roce 2021.
Máme před sebou velké, zajímavé výzvy a stejně jako
v minulosti je určitě zvládneme!
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Pavel Pravec / HOPI CZ

HOPI SK
Štěstí přeje odvážným
Během minulého roku jsme si zvykli na menší počet

zohlednit všechny naše požadavky a první výsledky na sebe

osobních setkání, o která nás připravil covid.

nenechaly dlouho čekat. Dny práce se smrskly

Všem opatřením a předpisům jsme se pružně přizpůsobili

na několik hodin, a tak mají kolegové více času věnovat se

a kromě každodenní tvrdé práce jsme měli odvahu pustit

našim zákazníkům.

se také do nových projektů.
Covid ovlivnil fungování a chování celého trhu, což jsme
Začátek roku patřil projektu drobné neboli kartonové distri-

pocítili úplně všichni. I my máme za sebou opravdu náročný

buce. Ten vznikl z potřeby rozšířit naše služby a přiblížit se

a bouřlivý rok. Velmi silná vlna covidu prověřila naši sílu

potřebám zákazníků. Aktuálně panuje trend menších objed-

v Madunicích i v Senci. Rádi bychom poděkovali kolegům, kte-

návek, které je třeba doručit na sběrná místa – do malých

ří svou loajalitou a zodpovědným přístupem k práci podpořili

obchodů. Motto projektu „HOPI v každé vesnici“ je výstižné,

naši společnost v těžkých dobách nedostatku zaměstnanců.

chceme zajistit drobnou distribuci po celé zemi.

V této zkoušce jsme obstáli. Rádi bychom také poděkovali
svým obchodním partnerům za další rok úspěšné spolupráce.

Stejně jako jsme ve svůj prospěch využili první covidovou

Už nyní se těšíme na nové společné projekty.

krizi, nepolevili jsme ani během té druhé. Dokončili jsme první
fázi modernizace svého skladu v Madunicích a jsme velmi
rádi, že teď vyrábíme vlastní, zelenou elektřinu ve fotovoltaické elektrárně umístěné na střeše mrazírenského skladu.
Rok 2021 patřil i přípravě projektu na rozšíření skladovací
kapacity mražených produktů. Jeho součástí je rozšíření
areálu, úprava silnic a výstavba nového skladu na mražené
výrobky. Plánovaná kapacita je už teď skoro obsazena. Kromě
toho jsme se rozhodli investovat do modernizace stávajících
chladírenských skladů. Nové chladicí jednotky nejenže mají
nižší spotřebu elektrické energie, ale především jsou šetrnější
k životnímu prostředí.
Automatizace je nyní nutností, nikoli možností. Toho jsme si
plně vědomi, a tak jsme po modernizaci a automatizaci svých
skladů provedli analýzu interních procesů. Na základě výsledků jsme se rozhodli pro pilotní projekt: zautomatizujeme
proces fakturace služeb. Standardizace procesů nám usnadní
práci a eliminuje riziko chyb. Neméně důležitá je i úspora času. Díky spolupráci s externí společností se podařilo
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Peter Vörös / HOPI SK

HOPI PL
2021 byl náročný,
ale úspěšný rok
E-COMMERCE

Přesun do nového skladu

Rok 2021 pro nás byl přelomový, a to jak z hlediska budování

Na přesunu do nového skladu jsme se s Mondelez dohodli

značky eHopi, tak s ohledem na plnění služeb pro e-shopy.

na začátku roku 2020. V prosinci 2020 měl projektový tým

Hopi Polsko si už nastavilo potřebnou provozní strukturu pro

Mondelez & Hopi připravené milníky i s termíny a během

obsluhu prvních zákazníků, mezi které patří Kondrat Wina

zahajovací schůzky projektu je představil řídícímu výboru.

Wybrane (multikanálová distribuce vína), WK DZIK

Navzdory silné zimě v Polsku a omezením způsobeným pan-

(energetické nápoje distribuované do obchodních řetězců)

demií covidu jsme všechny slíbené termíny dodrželi a s deve-

a HEAVENLY SWEETS (cukrovinky z Velké Británie a USA

loperem P3 postavili v Mszczonówě zcela nový sklad, který je

prodávané prostřednictvím platformy Amazon).

určen pro společnost Mondelez i nové e-commerce zákazníky. Od července 2021 tak provoz běží bez větších zádrhelů

COPACKING SOCHACZEW

na novém místě.

I přes náročné období a zpoždění, ke kterým došlo v mnoha
plánovaných aktivitách, se v Sochaczewi podařilo vytěžit
potenciál automatizované linky pro DRP projekty. Získané
zkušenosti teď tým využije na zefektivnění a vylepšení
projektů SRP.
IFD
V lednu 2021 jsme úspěšně spojili dva týmy do jednoho.
Ten nyní sídlí v kanceláři ve Varšavě. Udrželi jsme si také své
nejdůležitější zákazníky, Samsung a Mondelez, a získali více
než 40 nových klientů z nejrůznějších odvětví.
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Robert Korczakowski / HOPI PL

HOPI HU
Zvyšujeme efektivitu
na suchu i na moři
Rozbouřené moře maďarského logistického byznysu bylo

To všechno se podařilo jen díky tomu nejcennějšímu,

v roce 2021 stejně proměnlivé a nepředvídatelné jako v roce

co máme – našim lidem. Celý rok jsme se usilovně snažili,

předchozím. Další vlny pandemie covidu otřásaly mezinárod-

abychom zajistili bezpečné prostředí pro všechny kolegy.

ními dodavatelskými řetězci i místními distribučními sítěmi.

Promyšlená opatření proti šíření covidu se vyplatila, infekce

Po dlouhotrvajících jednáních nakonec vstoupil v platnost

nás v práci zasáhla minimálně. Noví kolegové absolvovali

brexit a s ním spojené důsledky pro distribuci zboží do

komplexní školení, která jim umožnila se rychle a efektivně

Spojeného království. Objevily se globální kapacitní problé-

adaptovat na novou pozici. Souběžně s tím mohli naši stáva-

my, zejména na mezikontinentálním trhu námořní přepravy.

jící zaměstnanci přecházet na jiné pozice v různých odděle-

Nedostatek řidičů v celé Evropě způsobil silniční dopravě

ních i pracovních oblastech.

nejednu vrásku. Nám se ale podařilo překonat všechny obtíže
a nejen doručit tisíce zásilek, ale i zajistit udržitelný provoz.
Maďarský tým také pokročil v implementaci nejrůznějších
projektů, jejichž cílem je zvyšování efektivity. Začali jsme
intenzivně využívat systém projektového řízení Monday.com,
zavedli další stupně FORTE a PROMES, úspěšně jsme vyvinuli
a implementovali nové a na míru šité propojení EDI se softwarem TMS pro správu klíčových zákazníků. Jsme odhodláni
stát se ekologičtějšími a společensky odpovědnými. Pořídili
jsme nové nákladní automobily a návěsy, aktivně jsme se
zapojili do kampaní zaměřených na bezpečnost cyklistů, jako
je „1,5 metru“, a proměnili jsme svoji mrazírnu na energeticky
účinnější zařízení. Abychom zvýšili produktivitu VAS oddělení,
nasadili jsme novou třídicí linku. Prodloužili jsme také strategické dohody s významnými zákazníky, což nám dává stabilní
základ pro další rozvoj.
HOPI poprvé ve své historii vyplulo. Se svou nejnovější
službou jsme vstoupili na globální trh námořní přepravy. Díky
velmi zkušenému týmu, který má komplexní znalosti z oblasti
námořní přepravy, jsme rychle rozšířili počet zakázek
a čerstvě zavedená služba se stala soběstačnou za méně
než půl roku.
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Zoltán Matisa / HOPI HU

HOPI RO
Tuzemská distribuce a VAS –
– novinky v portfoliu HOPI Romania
Rok 2020 byl vzhledem k celosvětové pandemii covidu-19

Vloni se naše podnikání teprve rozjíždělo, letos už jsme se ale

velmi náročný. Na něj pak navázal rok nový, který do našeho

vrhli i do vnitrostátní přepravy. Hlavním krokem byla investice

podnikání vnesl řadu nejistot.

do vlastního vozového parku – po dvanácti měsících podnikání vlastní HOPI Romania 29 návěsů. Zahájili jsme distribuci

Všichni jsme byli zvědaví, jak se svět přizpůsobí novým

v Rumunsku, našimi hlavními zákazníky jsou společnosti

pravidlům, jak na změněné prostředí zareagujeme my a jak

Carrefour a Procter & Gamble. Naše flotila a subdodavatelé

efektivně se nám bude dařit podnikat. Rozjezd v prvních

z oddělení vnitrostátní dopravy najezdí měsíčně více než

měsících byl pomalý, v druhé polovině roku se ale situace

300 000 km. Usilovně jsme také rozvíjeli distribuci a připra-

zlepšila: objemy se vrátily na úroveň jako před pandemií.

vovali nové dopravní služby pro rumunský trh.

Ve skladu se rok 2021 nesl ve znamení implementace

Nejvíce nás covid-19 ovlivnil v oblasti mezinárodní dopravy.

projektů, které jsme naplánovali společně se společností

Na začátku roku jsme se potýkali s velmi nízkými objemy.

Procter & Gamble. Dělá nám radost, že jsme opravdu úspěšní

I tak jsme se usilovně snažili udržet podnikání na správné

a zvyšujeme efektivitu skladového provozu. Společně se

cestě. Ve druhé polovině roku se objevily nové výzvy: nedo-

zákazníkem pracujeme na dalších projektech, abychom ještě

statek kapacit na dopravním trhu, zvýšení cen nafty a nárůst

zvýšili výkonnost a naše podnikání bylo dlouhodobě

požadavků našich klientů. Díky profesionalitě týmu IFD jsme

udržitelné.

se se vším dokázali vypořádat a vytvořili slušný základ pro
další rozvoj IFD v Rumunsku.

Rok 2021 přinesl novinky také do skladu, kde od září
zajišťujeme VAS pro společnost Procter & Gamble. I když

Těší mě, že navzdory náročným měsícům vstupuje

na přípravu nebylo moc času, podařilo se nám naplnit

HOPI Romania do roku 2022 silnější. Jsme připraveni

očekávané objemy v dohodnutém termínu a bez problémů

na další rozvoj. Máme totiž mladý a nadšený tým, který se

s kvalitou. To vše díky velkému nasazení a vstřícnosti našeho

dovede přizpůsobit změnám a dokáže reagovat na potřeby

týmu. Ostatně všechno je o lidech.

našich partnerů.

V Bukurešti podporuje náš malý, ale nadšený tým zákazníka
Fater. Díky němu běželo po celý rok všechno jako na drátkách.
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Florin Posteuca / HOPI RO

HOPI Fish Hub
Proměnlivý, zajímavý a růstový
rok 2021
Byznys s rybami se neustále mění. Lidé podnikající v tomto

Třetí ročník Prague Mussel Week (PMW) opět sklidil úspěch.

oboru (anglicky se jim říká fishmongers) musejí být ve střehu

Držíme se přísloví „Nikdy neměň vítězný tým“, a tak byl

a sledovat změny na trhu, poptávku i nabídku.

dodavatelem mušlí Krijn Verwijs (PREMIER) z nizozemského
Yerseke a logistickým partnerem Kotra ze Seafoodways. Naši

Zásobování rybami a mořskými plody je skutečně složitá

dva velkoobchodníci, Makro a Caviar Club, prodali během

disciplína, a tak pro nákupčí představuje každodenní výzvu.

PMW 23 000 kg slávek. V 64 partnerských restauracích se

Nejen s ohledem na ceny, ale hlavně kvůli kvalitě. Tím spíš,

podávaly skvělé pokrmy z mušlí a do akce se také zapojili tři

když potřebujete zboží ve střední Evropě, v Praze, nebo lépe

maloobchodní prodejci (Albert, Kaufland a Košík). Podtrženo,

řečeno v HOPI CEE Fish Hub (HFH) v Jažlovicích. Načasování

sečteno, během jediného týdne se snědlo 50 000 pokrmů

cesty, od pobřeží z celé Evropy až do konečné destinace, musí

z mušlí, což je téměř dvojnásobek oproti loňskému roku.

fungovat jako „švýcarské hodinky“. HFH to zvládá, a to nejen

Mnoho majitelů restaurací bylo z výsledků více než nadše-

pro český trh, ale i dalších sedm středoevropských zemí. Naše

ných. Poděkovat musíme za výbornou práci našemu PR týmu

platforma funguje sedm dní v týdnu, abychom zákazníkům

a vůbec všem, kteří se do projektu zapojili.

zaručili ty nejlepší služby. Pro náš tým to znamená čelit dennodenním výzvám po celý rok. Každý týden totiž přes HFH

Hlavu máme už plnou plánů na rok 2022. Nové nápady,

projde 350 až 500 tun ryb a mořských plodů.

nové trhy, noví partneři! Čekají nás vzrušující výzvy a v HFH
jsme na ně připraveni. Rád bych poděkoval všem ve svém

Stejně jako v loňském roce se naší divizi VAS podařilo

týmu i týmu HOPI Holding. Uzavírání obchodů, inovace,

v maloobchodu splnit víc než očekávané objemy. Rok 2021

podpora našich partnerů a distribučních sítí, to je náš

byl příznivý a přinesl zajímavé nárůsty. Je zřejmé, že pande-

„fishmonger“ svět.

mie ovlivnila nákupní chování obyvatelstva, a ani u našich
velkoobchodních partnerů objemy neklesají. Závěr je jednoduchý, lidé jedí více ryb a mořských plodů, zdravé stravovací
návyky jsou stále běžnější. Museli jsme proto provést úpravy
ve VAS a nainstalovat novou termoformovací linku, abychom
vykryli poptávku. Stroj dokáže vyrobit 40 obalů MAP
za minutu.
Zastavit bychom se měli i u našich velkoobchodních partnerů.
Ti zažívají vzhledem k pandemii těžké časy. Většina z nich
našla cestu, jak přežít, dokázali se přizpůsobit změnám trhu
i nové situaci. Dobrá práce, jsme v tom s vámi!
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Pierre Manuel Boels / HOPI FISH HUB

Global solution
Rok konsolidace
& HOPI OCEAN FREIGHT
Rok konsolidace

Z finančního hlediska předpokládáme růst tržeb srovnatelný

Po náročném roce 2020 jsme všichni v IFD HOPI5 doufali,

s rokem 2020, tedy mírně nad 11 %. Na rok 2022 pak

že se v tom následujícím situace zlepší. Tušili jsme však,

plánujeme 20% růst tržeb. Máme potřebné schopnosti,

že nás nečekají snadné měsíce. Covid-19 tu bude dál a s ním

abychom toho dosáhli, a pracujeme také na potřebném

i dopady, které ovlivňují celé naše odvětví.

zázemí, abychom cíle splnili.

Velmi brzy jsme si uvědomili, že rok 2021 bude ve znamení

HOPI OCEAN FREIGHT:

konsolidace v celé řadě oblastí (zákazníci, subdodavatelé,

vyplouváme navzdory rozbouřenému moři

vlastní zaměstnanci, finanční controlling). Dosáhli jsme totiž

Na začátku roku 2021 se seznam logistických služeb

další úrovně vyspělosti, kterou nazýváme IFD 2.0. Jasným dů-

společnosti HOPI rozšířil o velmi důležitou činnost:

kazem je nově vzniklá pozice Operational Excellence na úrovni

celosvětovou námořní přepravu.

HOPI5. Ta má za cíl ještě více zefektivnit naši controllingovou
činnost v oblasti tendrů, cen a předkládaných řešení.

Rozhodnutí vstoupit do této nové oblasti přepravy přišlo
v nejbouřlivějším období, které trh námořní přepravy

Kolegové odvedli v roce 2021 fantastickou práci. V Polsku se

za posledních několik desetiletí zažil. Díky pečlivým přípravám

náš tým rozrostl o nové zaměstnance. Že to byl krok opráv-

a silnému profesionálnímu zázemí však tato nová služba

něný, dokazují i čísla, oproti lednu zde máme trojnásobný

předčila naše očekávání. Už za několik měsíců začaly pravi-

obrat. V Rumunsku se nám díky nové smlouvě, která platí

delné LCL a FCL zásilky plout prakticky do všech koutů světa.

od července, podařilo konsolidovat spolupráci s P&G. Zároveň

V počátečním období se tým zaměřil na odchozí zásilky

jsme zvrátili trend a snížili závislost na P&G díky akvizici

z Evropy do Afriky, Asie a Tichomoří a Jižní Ameriky. V druhé

nových klientů. V Maďarsku jsme prodloužili smlouvu s NCR,

polovině roku začal stále větší podíl získávat dovoz z Číny,

v Česku přinesla největší nárůst společnost Mondelez

což vedlo ke zdravé rovnováze v našich příchozích

a na Slovensku jsme posílili tým o další dva kolegy.

a odchozích aktivitách.

Společným úsilím se nám podařilo oslabit rizika, která

Po pouhých 12 měsících činnosti můžeme říci, že si společ-

zasáhla činnost HOPI5 IFD. Zmínit určitě musíme nedostatek

nost HOPI získala pověst vysoce pohotového a spolehlivého

řidičů, omezené kapacity a téměř 25% nárůst cen pohonných

poskytovatele služeb v oblasti námořní přepravy. Co se týče

hmot. Byli jsme pod velkým tlakem a museli vyvinout maxi-

roku 2022, jsme si jisti, že společnost HOPI bude v tomto

mální vyjednávací úsilí. Výsledek však za to stál. Uspěli jsme

novém segmentu nadále růst a bude se snažit stát se sku-

jak směrem ke své flotile, tak směrem k zákazníkům.

tečně globálním poskytovatelem logistických služeb.

Partnerství s našimi zákazníky posílilo. Oceňují naši
spolehlivost i rozsah pojištění. Tyto klíčové faktory jsou
příležitostí, na které můžeme dál stavět a ještě zrychlit
tempo svého rozvoje.
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Zoltán Matisa & Miklós Póti / GLOBAL SOLUTION

FOODS
LOGISTICS
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FOODS – HOLLANDIA, FINE DINE, PERFECT CANTEEN

Hollandia
Nové IT systémy
i výrobní technologie

Roustoucí ceny vstupů
Po letech konjunktury začíná být na trhu patrné ochlazování.
Největší maloobchodní prodejci předpokládají i přes masivní investice do koncových cen meziroční pokles kolem pěti
procent. Část trhu dokonce zaznamenává propady s dvoucifernou hodnotou. Covid odstartoval prudký nárůst cen vstupů
(polypropylen, karton, pohonné hmoty, energie atd.), což se
skrz dodavatelský řetězec zanedlouho promítne v koncových

Pokračujeme v investicích

cenách. I přes tyto negativní aspekty je nutno konstatovat,
že jogurty a mléčné výrobky obecně jsou v CEE součástí

Druhým rokem pokračují masivní investice do

tzv. základního nákupního koše, který je na makroekonomické

technologického jádra naší výroby. Letos došlo na výměnu

aspekty nejméně citlivý.

ventilovaných bloků, zprovoznění nové kotelny na zemní
plyn, dokončení trafostanic T1 a T2, přemístění příjmových

V plném proudu jsou také naše přípravy na produktové

tanků a CIP pro příjem mléka. Na odkoupených pozemcích

inovace, které reagují na světové trendy potravinářského

se podařilo strhnout staré silo, a tak na konci roku už budou

FMCG.

mít kolegové z MTZ veškerý materiál historicky poprvé pod
jednou střechou, jen pár metrů od výroby v novém skladu.

Výročí 30 let existence firmy

Implementace IT systémů

V roce 2021 jsme také oslavili 30 let existence firmy.
A ačkoliv se to možná bude zdát v dnešní době neuvěřitelné,

Další obrovskou změnou byl přechod na SAP S/4HANA.

celé 3 dekády jsou nám věrní nejen zákazníci, ale i mnoho

Díky podpoře holdingového IT týmu se podařilo tento ERP

zaměstnanců, kterých v Krásném Údolí dnes pracuje okolo

systém spustit, aniž by zákazníci pocítili zhoršenou kvalitu

80. Jejich nadšení a píle se celé ty roky odráží v našich pro-

servisu. Čeká nás ještě náročná cesta, než nám software

duktech. Starají o to, aby zákazník při koupi každého dalšího

bude přinášet instantní benefity, které jsme si definovali

kelímku uvnitř našel to, na co je zvyklý v nezměněné kvalitě.

v cílovém konceptu.

U příležitosti výročí jsme se rozhodli vzdát těmto srdcařům
hold a představit je stálým i novým zákazníkům na limitované

Aby IT změn nebylo málo, naše HR oddělení letos

výroční edici kelímků jogurtové legendy Hollandia Selský bílý

implementovalo nový systém Target, kde kompletně spravuje

500 g, kterým před těmi 30 lety všechno začalo a který je

veškerou mzdovou agendu včetně transparentního hodno-

dodnes naší vlajkovou lodí.

cení zaměstnanců na úrovni KPI i kompetencí. Můžeme být
hrdí, že se podařilo propojit Target s docházkovým systémem
a data vstupují do mezd zcela digitálně, bez potřeby
lidského zásahu.
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Michal Škoda / HOLLANDIA

FineDine
oslavil první rok pod křídly HOPI
V tomto roce nastartoval FineDine transformaci z malé

Noví zaměstnanci z blízkého okolí se sžívali s novým

kvalitní rodinné společnosti na firmu industriálního charak-

způsobem práce, protože výroba potravin, a navíc takto

teru, která se zaměřuje na opakovatelnost celkové kvality

specifická, je v regionu naprosto jedinečná. Museli si

potravin, automatizaci výroby a průnik do centrálního

zvyknout na nekompromisní čistotu pracoviště, nástrojů

prodeje velkých nadnárodních řetězců.

i sebe samých.

Rok plný učení pro celou firmu

První technologické změny ve výrobě

Dlouholetí zaměstnanci se zaučovali na jiný způsob práce.

Přibyl dopravník, díky kterému už pracovníci nepřenášejí

Komplexní pokrytí celého výrobního cyklu se změnilo a každý

produkty napříč výrobní halou. Výrobky mohou rychle

se stal jasně specifikovanou součástí soukolí výrobního

a efektivně odložit na pás, který je sám dopraví

procesu a týmu. Místo čtyřtýdenního pracovního cyklu

na následující pracoviště.

s bydlením v ubytovně jsme přešli na dojíždění do práce
pět dnů v týdnu.
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Viktor Tvrz / AD FINE DINE

PERFECT CATERING

Perfect Canteen

i přes komplikovanou situaci obsloužil 150 akcí
I když se v minulých dvou letech cateringový svět takřka
zastavil, Perfect Catering tato doba přinesla nové příležitosti
a možnost pracovat na vlastním rozvoji. Po rozvolnění se celý
tým pustil do práce a podařilo se zrealizovat na 150 eventů,
najet 100 000 kilometrů, otevřít 5 000 lahví a obsloužit přes
100 000 hostů. Akcí pro nové i stávající klienty bylo mnoho,

EAT PERFECT

PERFECT CANTEEN

zvlášť výjimečné byly ty pro Porsche, J&T Banku, Avast,

se rozvíjí a má velké plány

otevřela čtyři nové provozy

Sazku nebo Paměť národa. Perfect Catering už teď pracuje
na nových konceptech a tvoří projekty, které představí

V roce 2021 se e-shop dostal do další vývojové fáze.

V tomto roce procházela Perfect Canteen neradostným

Podařilo se navázat a otestovat zajímavé spolupráce s vel-

obdobím, stejně jako celý obor gastronomie. O to vyšší tempo

kými tuzemskými online a offline prodejci potravin, například

nasadil celý tým při vývoji komplexního řešení firemního

s e-shopem Rohlik.cz nebo sítí supermarketů Albert. Za celý

stravování, které pokryje menší i větší zákazníky na B2B trhu.

rok se prodalo více než 150 000 položek, z toho 27 000 přes

Zahrnuje nejenom stabilní kantýny a restaurace Perfect

e-shop. Nejžádanějším artiklem byly polévky, těch si naši

Canteen, ale také moderní alternativy. Zákazníci mohou

zákazníci koupili okolo 80 000 kusů. Eat Perfect se neustá-

využívat online B2B platformu Perfect Canteen a také zcela

le vyvíjí a adaptuje na potřeby trhu, vytvořil například řadu

nový koncept moderních modulárních samoobslužných

omáček s delší trvanlivostí nebo speciální sety k dovaření

kiosků Perfect Canteen 24/7, které kromě chlazených jídel

pro výjimečné události. Nové alternativní směry gastronomie

v restaurační kvalitě mohou nabídnout i jejich ohřev, čerstvou

představuje řada rostlinných pokrmů, která vznikla pod vede-

kávu, snack, ale také příležitost k posezení a ekologickou

ním kreativního šéfkuchaře Martina Staňka. Rozšířila se také

recyklaci. I přes několik krizových měsíců se Perfect Canteen

nabídka pro B2B segment, a e-shop tak nyní doplňuje služby

rozrostla o čtyři provozy a upevnila své postavení v Praze

společnosti Perfect Canteen. Eat Perfect míří v následujícím

a v Brně, kde jsme otevřeli dosud největší pobočku v historii

období k velkým cílům, od navýšení prodejů, rozšiřování port-

společnosti, Grand Kitchen Vlněna.

v následujících měsících.

folia a ukotvení na trhu prostřednictvím nové brand identity
až po vstup do offline světa.

Od ledna 2021 je Perfect Canteen hrdým členem rodiny
HOPI Gastronomy.
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Filip Sajler / PERFECT CANTEEN

AGRICULTURE
LOGISTICS
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AGRICULTURE – FARMA – OTROČÍN, BEMAGRO

Farma Otročín
Jaký byl rok 2021 na Farmě Otročín?
Vážení kolegové, milí přátelé,

V současnosti vrcholí administrativní příprava na největší
projekt v historii farmy – rekonstrukci a modernizaci velko-

rok 2021 se blíží ke konci, proto je načase bilancovat to,

kapacitního kravína. Do roku 2023 plánujeme plně zavést

co se povedlo, i to, z čeho se můžeme do budoucna poučit.

robotické dojení v prostorných a pohodlných stájích pro

Také letos jsme se potýkali s nevyzpytatelnými nástrahami

dojnice, což by nás mělo výrazně posunout k našemu cíli

koronavirové krize, jejíž následky se nevyhnuly ani oboru

stát se nejmodernější farmou ve střední Evropě a jedním

zemědělství. Kromě dodržování vládních opatření nás ovliv-

z největších producentů biomléka v celé Evropě. K dnešnímu

nily i další bezprecedentní události: strmý růst cen pohonných

dni můžeme s radostí oznámit, že se nám podařilo vyřídit

hmot a energií, nedostupnost výrobních zdrojů a kapacit,

veškeré náležitosti s úřady České republiky a máme komplet-

silné personální problémy a v neposlední řadě i výkyvy počasí,

ní stavební a územní povolení. Ve výběrovém řízení jsme už

které do značné míry rozhodují o našem úspěchu v daném

vybrali partnera, který bude výstavbu řídit. Věříme, že tato

roce. I přes tyto všechny překážky si ale můžeme se vztyče-

spolupráce bude velmi úspěšná a projekt se podaří spustit

nou hlavou říci: zvládli jsme to!

podle plánu. Během října a listopadu se u nás pracovalo také
na demontáži seníku, čímž započala i fyzická část celého

Od začátku letošního roku jsme pokračovali v kultivaci naší

stavebně-konstrukčního záměru.

krásné západočeské krajiny. Za zmínku stojí oprava cesty
k rybníku Borovák a její zprovoznění. Opět jsme vytvořili

Navzdory pokračující koronavirové krizi jsme v letošním roce

mnoho krajinných prvků, opravili několik polních cest a vysá-

dokázali obnovit tradici několika společenských akcí pro firmu

zeli doprovodná stromořadí, která se stala místem častých

a blízké i vzdálenější okolí. Opět jsme zorganizovali faremní

procházek pro obyvatele i návštěvníky z okolí. Nadále jsme

naháňku s účastí mnoha partnerů a velmi příjemným dopro-

udržovali a zkulturňovali hráze rybníků a mnoha dalších

vodným programem. Uspořádali jsme firemní akce jako jarní

přírodních celků.

závody motokár a dožínky. Na sklonku podzimu jsme připravili svatohubertskou mši svatou, čímž jsme vzdali hold české

V areálu farmy se nám podařilo zmodernizovat sklad slámy

myslivosti a také zavzpomínali na kolegu Jaroslava Veselého.

a jeho okolí tak, aby odpovídaly současným standardům.

Vrcholem byl bezpochyby druhý ročník obnovené tradice

Pokračujeme v modernizaci dílen. V posledních měsících jsme

výlovu rybníka Borovák. Zde se sešlo kolem osmi set hostů

do nich nainstalovali kompletně nový systém vytápění a díky

z řad místních, ale i návštěvníků ze vzdálenějších koutů naší

našemu stavebnímu týmu se podařilo také dokončit výstavbu

republiky. Potěšilo nás, že si udělalo čas i mnoho zástupců

zázemí, konkrétně nových hygienických prostor a jídelny.

HOPI holdingu. V bohatém doprovodném programu si našly

Tam jsme se při několika zvláštních příležitostech sešli

své všechny věkové skupiny, rozličné rybí i nerybí pochoutky

ve větším kolektivu na společný oběd a prohloubili harmonii

potěšily každý mlsný jazýček. Z reakcí našich milých hostů

v našem týmu.

můžeme usuzovat, že to byla skutečně zdařilá akce.

Na závěr bych rád vzpomenul na ty nejdůležitější, bez nichž
by naše práce nedávala smysl a rozhodně by nebyla tak
úspěšná. Děkuji svému týmu z Farmy Otročín za pracovní přístup, nasazení a chuť vyhrávat. Přeji si, aby nám naše energie
a společná vize dávaly sílu překonávat operativní starosti.
Věřím, že společně budeme úspěšní i v nadcházejících letech,
protože táhneme za jeden provaz. Za to upřímně děkuji.

otrocin.cz
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Richard Tintěra / FARMA OTROČÍN

Mlékárna

Farma Bemagro

V mlékárně se během roku udála také spousta změn.
Zaměřili jsme se na zdokonalování kvality svých mléčných
výrobků, a hlavně standardizaci. Zúžili jsme portfolio, abychom zefektivnili celkový proces výroby a vždy si stáli za
kvalitou každého produktu. V druhé polovině roku jsme soustředili síly na obchodní činnost. Dnešním dnem si tak můžete
naše výrobky koupit již téměř v celé České republice.

Vážení kolegové a přátelé,

Živočišná výroba

dovolte mi ohlédnout se za rokem 2021. Považujeme ho za

V živočišné výrobě se nám v létě podařilo kapacitně naplnit

jeden z klíčových, udal totiž směr modernizaci naší farmy

produkční stáj a nyní denně podojíme okolo 320 dojnic

Rok 2021 patřil zásadnímu rozhodnutí, že Bemagro se vydá

pro příští léta.

s denním nádojem okolo 6 000 litrů.

cestou robotizace. To spočívá v pořízení šesti plně automa-

Bemagro na startovní čáře

Dalším pozitivním krůčkem je i to, že jsme pokročili v rámci

roku 2022, kdy veškerý svůj mléčný dobytek budeme dojit

Modernizace/robotizace farmy

tických dojicích robotů. Tato změna nastane v první polovině
své vize a z mléčných krav se nám začala rodit masná telata,

pouze přes dojicí roboty a dojírna zcela zanikne. K této změně

Je možné spojit roboty, mobilní telefony, nové technologie,

která po odstavení prodáváme k dalšímu dokrmení. Tímto

využijeme svoji produkční stáj, zároveň i druhou, mimopro-

moderní aplikace a zemědělství dohromady? V Bemagru od

Bemagro navazuje spolupráci s Farmou Otročín, která k nám

dukční, abychom zvýšili kapacitu dojených zvířat z 320 na

roku 2022 ano!

bude v pravidelných intervalech vozit březí zvířata k doplňo-

350. Mimo dojicí roboty pořizujeme nový chladicí tank na

vání stavů a obnově. Při umělém oplodňování krav jsme začali

mléko, tři robotické stírače kejdy a nové silo na obilný šrot.

úspěšně využívat inseminační dávku, která nám zajistí,

Celá změna vychází z myšlenky dát dobytku více prostoru,

že z deseti narozených zvířat bude devět býčků a pouze

resp. sám dobytek si určí, jestli bude na pastvě, ve stáji,

jedna jalovička.

v dojicím robotu, nebo u krmného žlabu, protože branky na

Rostlinná výroba
Hned na jaře jsme začali naplňovat svoji faremní vizi. Na části

pastvy budou neustále otevřené. Může existovat ještě větší

obhospodařované půdy jsme rozorali prvních 60 hektarů
zatravněných ploch a začali jsme je obdělávat jako půdu

U masného dobytka se také odehrálo velké množství změn.

ornou. Naším cílem je v průběhu pěti let rozšířit ornou půdu

Přestali jsme vozit vodu k napájení na pastvy a vytvořili

z 520 hektarů na cílových 800 hektarů. Na této nové ploše

průtočné napáječky bez elektrického pohonu. Koupili jsme

bychom chtěli pěstovat osiva určená pro další ekologické

90 březích zvířat francouzského plemene limousine a zvýšili

zemědělce, a to i za hranicemi České republiky.

tak jeho počty z 30 na celkových 120 kusů. Pořídili jsme nové

pohoda zvířat?
Lidský kapitál

Mléko z pastvy

Za největší úspěch považuji úspěšný začátek stabilizace

akátové kůly a začínáme vytvářet velké funkční ohrady. Nej-

našeho týmu. Během roku jsem poznal, že mezi našimi

I přes letošní velmi deštivé počasí, zejména v klíčových

zásadnější je získání stavebního povolení na dvě nové stáje,

zaměstnanci jsou lidé, pro které není Bemagro jenom

měsících, se nám podařilo sklidit objemné krmivo i zrno

které využijeme jako zimoviště. V každé bude možné ustájit

zaměstnání. Pro podnik přímo žijí. Velmi si jejich přístupu

v dostatečném množství a vhodné kvalitě. Výnosy v zavadlé

200 matek a 200 telat. Celková kapacita masného dobytka

vážím a těším se na naši novou, vznikající spolupráci.

hmotě u senážního hrachu byly téměř 20 tun z hektaru, obilí

v základním stavu vzroste z původních 30 kusů na 400 matek

jsme sklidili průměrně 3,5 tuny z hektaru. Traktoristé se

a 400 telat. Stáje jsou navrženy tak, aby se v nich zvířata

Závěrem bych chtěl poděkovat všem pracovníkům a přátelům

začali učit využívat navigaci v traktorech, zavedli jsme několik

cítila co možná nejpohodlněji, měla dostatek místa přes zimu

Bemagra za jejich náročnou a pilnou práci v uplynulém roce,

nových a ověřených postupů při zpracovávání půdy a rozhodli

a byla snadno obsluhovatelná ošetřovatelem. Vlastní realizaci

kterou provázela spousta změn i poznávání se během mého

o dalších investicích do techniky. Na jaře 2022 pořizujeme

staveb bychom chtěli uskutečnit v blízké době.

prvního roku v této společnosti.

secí stroj se třemi komorami pro osivo se setím do dvou
různých hloubek. V praxi to znamená, že při setí luskovinowww.bemagro.cz

-obilných směsek nemusíme stejné pole zasévat třemi
přejezdy traktoru, ale stačí pouze jeden.
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Martin Všechovský / FARMA BEMAGRO

WhatsApp life
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WHATSAPP LIFE

HOPI CUP a HOPI BEST DRIVER 2021.
Den plný akce pro celou rodinu!
V sobotu 11. září proběhl náš tradiční cyklistický závod
HOPI CUP, který jsme letos poprvé spojili s finálovým kolem
soutěže HOPI BEST DRIVER.
V HOPI CUPu bojovalo 200 sportovců
Do 18. ročníku tohoto cyklistického závodu se zapojilo
200 účastníků. Již tradičně mohli závodníci volit mezi trasami
15 km a 55 km, nově jsme přidali kategorii „elektrokola“.
Kladný vztah k cyklistice se v naší společnosti nezapře,
sportovců z řad našich zaměstnanců bylo opravdu hodně.

HOPI BEST DRIVER je z ČR!

Závod si s námi letos zajel i profesionální cyklista a spoluzakladatel projektu „1,5 m“ Roman Kreuziger, který si trasu

Čtvrtého ročníku závodu o nejlepšího HOPI řidiče se letos

velmi pochvaloval.

zúčastnili zástupci HOPI ČR, HOPI SK a HOPI HU. Nejlepší byl
v superfinále Tomáš Plášil z HOPI ČR, který si díky své zručnosti a obratnosti za volantem vysoutěžil hlavní cenu –
– automobil Škoda Fabia.
Kromě závodů si účastníci mohli užít i doprovodný program.
Jednou z hlavních atrakcí byla simulace na cyklotrenažérech.
Každý si mohl na vlastní kůži vyzkoušet, jak se cítí cyklista,
kterého v provozu míjí kamion. Téma bezpečnosti je nám
blízké, a tak jsme se v HOPI letos zapojili do projektu „1,5 m“.
Jeho cílem je, aby se lidé na silnicích respektovali, chovali se
k sobě ohleduplně a dodržovali pravidla, v autě i na kole. Naše
spolupráce s touto iniciativou zaujala také reportéry z CNN
Prima News, kteří přímo z HOPI CUPu natočili reportáž.
Pro účastníky byla připravena i prohlídka Buggyry, kterou
osobně přivezli závodníci Josef Kalina (trojnásobný vítěz
Dakaru) a Tomáš Šikola (sedminásobný účastník Dakaru).
Dospělí návštěvníci si také mohli vyzkoušet zručnost při vý-

HOPI BEST DRIVER
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měně pneumatik v pit stopu a děti si užily zábavu v dětském
koutku. Jsme rádi, že se tento nabitý den opravdu vydařil.

Martina Lanhausová / HOPI CUP, HOPI BEST DRIVER

Digital Event

Na začátku roku 2021, kdy bylo Česko hluboko ponořené
do druhé vlny koronavirové pandemie, jsme stáli před otázkou, jakou formou nahradíme zrušenou výroční konferenci
z podzimu 2020. Bylo toho tolik, co jsme potřebovali říct.
Nakonec jsme se rozhodli pro ryze streamovaný živý přenos.
Času na přípravu nebylo mnoho a před námi stála celá řada
technických a dramaturgických výzev. Živý přenos má své
zákonitosti a limity. Připravovali jsme voiceovery, jingly,
stíračky, vizitky, obsah pro LED stěnu, simultánní překlad
pro dva kanály, webový přehrávač na sledování, aplikaci pro
pokládání živých dotazů a spoustu dalšího. To všechno v reálném čase míchal 11členný tým v režii, kde byli vedle střihače,
režiséra, zvukaře a grafika i kameramani a technici.
A na to jen jeden pokus bez přípravy.
Tři, dva, jedna, kamera jede, zvuk jede, stream jede, je to
vaše. Nádech, výdech. „Dobré ráno, hopíci, vítáme vás
u první streamované konference s názvem HOPI Holding
Digital Event…“
Mluvíte do studené kamery ponořené do stínu před vámi
a nemáte bezprostřední zpětnou vazbu od publika. Je to
disciplína sama o sobě, ale vypořádali jsme se s ní se ctí. Jak
po technické a organizační stránce, tak po té dramaturgické
a obsahové.
Doufáme jen, že příští streamovanou konferenci zorganizujeme proto, že to tak budeme chtít sami. Ne proto, že nám nic
jiného nezbývá.
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Výroční konference HOPI Holdingu
se po dvou letech vrátila
Dva roky uběhly, než jsme se mohli opět všichni sejít

Novinkou byl letos formát kulatého stolu, ke kterému si

na výroční konferenci HOPI Holdingu. Předešlý ročník nám

přeneseně sedli všichni předchozí řečníci a top management.

totiž znemožnila hygienická opatření vlády. O to víc jsme si

Dotazy pokládali účastníci konference pomocí aplikace Slido

ji však užili v roce 2021, kdy jsme setkání poprvé uspořádali

a na pódiu k nim spontánně vznikala diskuze.

v congress hotelu Clarion. Příhodné umístění v Praze na
metru nám navíc otevřelo možnosti pro bohatý doprovodný

Bezprostředně po skončení konference jsme se rozdělili

program.

do týmů a vyrazili na bojovku do města. Ta nás dovedla
na místo večerní akce, kde pokračoval neformální networking

Na konferenci jsme přivítali dva významné hosty. První den to

u dobrého jídla a pití. Zpět do hotelu jsme se dostali speciálně

byl Sean Culey, autor knihy Transition Point, která se věnuje

vypravenou tramvají T15 jen pro nás.

tématu inovačních vln společnosti a dává výhled, jakým směrem se bude logistika a svět technologií ubírat.

Druhý den byl věnován logistice a uzavřel informacemi
a motivací nabitý program HOPI Holding konference 2021.

Druhým hostem byl Michal Menšík, zakladatel a šéf logistické
firmy Dodo, která se specializuje na last mile delivery a mezi
jejíž zákazníky patří Tesco, Košík.cz, KFC nebo Zoot. Vyslechli
jsme si příběh o začátcích podnikání, filozofii a vizi rychle
rostoucí firmy.
Zhodnocení uplynulého období a výhled do budoucnosti
poskytli šéfové jednotlivých divizí HOPI Holdingu. Za logistiku
Jiří Mlích, za farmy Richard Tintěra, za food production Michal
Škoda a za gastro Filip Sajler.
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HOPI warrior 2021

Už šest let získávají naši nejlepší pracovníci titul HOPI warrior.

Jan Škoda

Peter Macala

David Gogela

Pavel Pravec

HOPI Holding

HOPI Holding

HOPI Holding

HOPI CZ

Marketing Manager

Warehouse Operations

Head od Conrolling

CEO

Director

Toto ocenění patří loajálním hopíkům, kteří dosahují mimořádných výsledků a jejichž práci oceňují nejen nadřízení, ale
také kolegové. To ostatně i letos potvrdily nadšené ovace při
předávání symbolických „warriorských“ mečů. A protože nám
pandemie covidu vloni nedovolila ocenění vyhlásit, našlo se
mezi oceněnými zaměstnanci i několik warriorů
za minulý rok.
Předávání cen je tradiční součástí HOPI Conference. Po letech
se akce nekonala mimo hlavní město. Vybrali jsme pro ni
pražský Clarion Congress Hotel, abychom byli všichni
společně na jednom místě.

Josef Pešek

Jana Hornová

Valerii Kasianchyk

Rasťo Gužík

HOPI CZ

HOPI CZ

HOPI CZ

HOPI SK

Sales leader

HR leader DC Prosějov

Picker

Shift leader DC Senec

Jacek Szynert

Balázs Csapó

Monica Sabau

Lenka Kandračová

HOPI PL

HOPI HU

HOPI RO

Perfect Canteen

Project Manager

Field Sales Executive

QA Manager

F&B Manager

Pavel Dostál

František Šindelář

Michal Škoda

Hollandia

Hollandia

Hollandia

Pruduction Manager

Warehouse Operator

CEO

Jako večerní akci jsme připravili překvapení doplněné
týmovou hrou. Ta dovedla účastníky přes centrum Prahy
až na známý vltavský ostrov Žofín, kde v zimní zahradě
žofínského paláce proběhl slavnostní program i vyhlášení
HOPI warriorů. Překrásné prostředí umocnilo mimořádnost
tohoto okamžiku, který se pro většinu oceněných stal
nezapomenutelným zážitkem.
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HOPI zlatým partnerem
logistické konference
Eastlog 2021
Ve dnech 23. a 24. září jsme měli opět příležitost být zlatým

Je zjevné, že se technologie stávají dostupnějšími

partnerem logistické konference Eastlog. Akci, která se kona-

a dramaticky roste počet jejich dodavatelů. Nejsme tedy

la v hale O2 Universum v Praze, otevřel svým proslovem

odkázáni na jediného poskytovatele, ale můžeme si vybírat

COO HOPI pan Jiří Mlích.

firmy s nejlepšími referencemi, které zapadnou do našeho
profilu. Navázali jsme zde několik velmi zajímavých kontaktů,

Po roční přestávce se na jednom místě sešlo na 450 pracov-

s nimiž aktuálně probíhají iniciační schůzky. Už teď můžeme

níků z celého logistického trhu. Hlavní téma – Nový den, nové

potvrdit, že některé technologie či přístupy budeme imple-

výzvy – plně vystihovalo svět v dlouhé době covidové. Bylo

mentovat do naší firemní DNA.

velmi příjemné vidět stovky odborníků, jak debatují o současných výzvách a možnostech spolupráce. Minulé měsíce nás

Pro partnery či zákazníky jsme měli ve stánku připravenu

naučily, že jsme schopni efektivně fungovat i na dálku, ale

zajímavou prezentaci. V ní jsme se nejen zaměřili na aktu-

osobnímu kontaktu v byznysu se prostě nic nevyrovná.

ální možnosti automatizace a nové přístupy, ale také jsme
prezentovali firemní vizi možných automatizací ve dvou

Veskrze všichni účastníci vzali toto náročné období jako výzvu

kategoriích: efektivita bílých a modrých límečků. Zájemci

a příležitost, jak změnit svůj přístup k podnikání. Společ-

dostali mimo jiné informace o aktuálním i plánovaném využití

nost HOPI vyšla z této krize mnohem silnější a vytěžila z ní

technologie RPA, paperless přístupu, využití AGV, AGH kiosků,

maximum. Příkladem mohou být naše TEAMSové schůzky,

vizi HIGH BAY skladování, možnostech automatizace pro-

nedávno ještě nepředstavitelné, ale v současné době velmi

cesu přípravy objednávek, takzvaném pickingu, a mnohém,

využívané, a někdy dokonce preferované. Posílili jsme také

mnohém dalším. Neméně žhavým tématem byla informace

své schopnosti hledat nové cesty ke zefektivnění procesů.

o vstupu HOPI do čím dál využívanějšího kanálu prodeje, do

Prožili jsme si nedostupnost lidských zdrojů, která je teď

e-commerce. Tuto možnost spolupráce jsme demonstrovali

naším motorem k dalšímu rozvoji technologií. Ty nám pomo-

na nových zákaznících v Polsku. Dali jsme jasný signál, že tato

hou eliminovat lidské vstupy, a to nejen ve formě hard-

platforma nezůstane lokalizována pouze pro naši polskou

warové, ale také softwarové.

dceřinku. Kolegové aktuálně připravují tzv. bleuprint, který

zainteresovaných pracovníků schopni realizovat nejúspěšnější transformaci skladů, a to k plné spokojenosti našeho
zákazníka Nestlé.
Přednášky se ujali dva nejpovolanější, pan David Piškanin
a paní Katarína Dobišová za Nestlé. Dostali jsme tak komplexní pohled na projekt z obou stran partnerství. David
popsal, jak se připravit na nečekané, jaké lidi do designu
logistického řešení zapojit, jak vybrat vhodné dodavatele a jak
bezpodmínečně splnit slib úspěšného startu. Z druhé strany
jsme získali velmi konkrétní postřehy zákazníka. Tedy na co

usnadní implementaci v rámci celého HOPI světa.
Velmi frekventovaným tématem nebyla jen samotná udrži-

Snad nenaznačím moc, když prozradím, že aktuálně naceňu-

telnost, ale i možnosti spolupráce při automatizacích. Stejné

jeme první českou „vlaštovku“. Koho prezentace zaujala, mohl

motto měl i náš stánek, kde byli návštěvníkům k dispozici

pokračovat diskuzí se zástupci našeho sales oddělení, což

kolegové Petr a Tomáš, kteří se touto myšlenkou seriózně

vyústilo v několik velmi zajímavých setkání.

si dát pozor, co uvnitř firmy nepodcenit a jak je důležité vše
správně nadesignovat a také otestovat. Dostalo se nám od
Kataríny velmi vřelé pochvaly, na což navázal bouřlivý
a uznalý potlesk celého sálu.

zabývají. Bylo zajímavé nejen vyměnit si názory s konkurencí,
ale také vidět a slyšet, kam se tato oblast za poslední dva

Nejpozitivnější přednáška se týkala rozjezdu skladu pro

roky posunula.

společnost Nestlé v Prostějově. Tento příběh dokonale

Děkujeme všem za skvělou reprezentaci HOPI a příští
rok na shledanou!

vystihuje minulý rok v HOPI. Během nejpřísnějších opatření
proti covidu-19 jsme byli díky neuvěřitelně tvrdé práci všech
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HOPI Modletice

Modletice – nové sídlo HOPI Holdingu
Začátkem roku jsme završili pátrání po novém sídle HOPI
Holdingu. V Modleticích jsme totiž narazili na budovu
perfektně vyhovující našim potřebám a záměrům, jen pár
stovek metrů od DC Jažlovice. Příhodná poloha a prakticky
neomezené možnosti vnitřního přeuspořádání nám otevírají
cestu k dalšímu rozvoji této lokality.
Ihned po koupi nemovitosti jsme zahájili Fázi 0 neboli adaptaci na co nejčasnější nastěhování kolegů. Poté jsme spustili
Fázi 1, kdy jsme si prostor přizpůsobovali už za běhu. Další
fáze, ve které dojde v budoucnosti k celkové rekonstrukci
interiéru a exteriérů je ještě před námi.
U pozemku, kde se nachází Campus, je i stavební pozemek,
kde právě probíhají přípravné a legislativní kroky pro budoucí
výstavbu nového skladové haly, kterou se naplno vytěží
potenciál této oblasti.
Máme se na co těšit.
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I letos jsme se snažili být prospěšní.
Jaké CSR aktivity se nám
povedlo zrealizovat?
500 000 Kč na pomoc obcím po ničivém tornádu

Perfect Canteen se zapojila do iniciativy Zachraň jídlo

na jižní Moravě
V jídelnách zbývají pokrmy, které by mohly posloužit
Letošní rok k některým z nás nebyl zrovna přívětivý. Své

znevýhodněným lidem. Charity by zároveň mohly ušetřit

o tom vědí obyvatelé jižní Moravy v České republice, která

na výdajích za potraviny pro své klienty. Darování hotových

byla ze začátku léta zasažena ničivým tornádem. Takovým,

pokrmů z jídelen a cateringů v Česku zatím ale není běžné.

jaké u nás do té doby nemělo obdoby a v jehož důsledku

Iniciativa Zachraň jídlo chce tuto situaci změnit, a aby na

přišlo mnoho rodin o střechu nad hlavou. HOPI Holding se

problematiku upozornila, uspořádala happening s názvem

proto rozhodlo jednat. Velmi rychle jsme se zapojili do sbírky

Oběd v nouzi. A právě do něj se zapojila i naše dceřiná společ-

na pomoc postiženým obcím a přispěli částkou půl milionu

nost Perfect Canteen. Dobrovolníci převezli zbylé, nevydané

korun.

pokrmy z našich zapojených jídelen do organizací Naděje,
Jako doma, Armáda spásy, do azylového domu sv. Terezie

Příspěvky nadacím jsou ve správných rukou

a farní charity.

I letos se nám podařilo setkat s některými kolegy při

Perfect Canteen testuje REkrabičky

slavnostním otevření nové restaurace naší dceřiné společnosti Perfect Canteen – Crystal na Bořislavce. Jsme rádi,

V HOPI Holdingu vždy přemýšlíme, jak naše aktivity ovlivňují

když firemní setkání mají i charitativní rozměr, a proto jsme

životní prostředí. Proto ve všech dceřiných společnostech

se i tentokrát rozhodli přispět potřebným. Vybrali a rozdělili

hledáme řešení, jak být k planetě ještě ohleduplnější. Dalším

jsme 60 200 Kč mezi Nadaci Terezy Maxové (pomoc dětem),

důkazem je propojení naší dceřiné společnosti Perfect

Nadaci Krása pomoci (péče o seniory) a také Centrum Paraple

Canteen s českým projektem REkrabička a REkelímek.

(podpora lidem na vozíčku). Příspěvky jsou ve správných

Toto řešení nyní úspěšně testujeme a už brzo ho uvedeme

rukou a my věříme, že to nebylo naposledy.

do všech provozoven.

Hollandia poslala chutnou pomoc do nemocnice

Hollandia a HOPI sponzorují karlovarský hokej

I Hollandia pomáhá. Koronavirová doba není lehká, a to

Své kořeny má rodinná firma HOPI v Karlových Varech,

hlavně pro lékaře, zdravotní sestry a všechen zdravotnický

a proto už řadu let hrdě podporujeme hokejový tým

personál. Únava je velký nepřítel. Hollandia se proto rozhodla

HC Energii Karlovy Vary. Všechen sport je v posledních dvou

pomoci nemocnicím a dodat jejich pracovníkům potřebnou

letech negativně zasažen pandemií, a proto jsme v této

energii. Do FN Motol doručila zásobu Bio BiFi drinků, aby jim

sezóně mysleli také na fanoušky, kteří mohou chodit

touto maličkostí poděkovala za neutuchající nasazení.

na stadion jen v omezeném počtu. Připravili jsme pro ně

500 000 Kč

ve spolupráci s Hollandií hru o věcné ceny z fanshopu. Stačí
na obrazovce správně uhodnout, pod kterým z kelímků se
schovává puk. Díky tomu je značka Hollandia v regionu viditelnější a zároveň dává najevo, že nám záleží nejen na tom,
58

co se odehrává na ledě, ale i na tom, co se děje v hledišti.

59

Martina Lanhausová / CSR

Events Book 2021
Vydavatel: HOPI Holding, a. s.; Zděbradská 74, Jažlovice, 251 01 Říčany u Prahy, hopiholding.eu
Šéfredaktor: Martin Piškanin
Redakční rada: Jan Ječmínek, Martina Lanhausová, Veronika Pilátová
Grafické zpracování: Jan Ječmínek, Martin Činčár
Náklad: 700 ks
Tisk: Gaven

60

61

1992–2022

62

© 2021 Copyright Hopi Holding a. s.

