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MISE A VIZE HOPI 
PRO NÁSLEDUJÍCÍ DEKÁDU
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
blíží se 30leté výročí položení základního 
kamene našeho rodinného podnikatelského 
příběhu. Na jeho začátku stál náš otec na zelené 
louce s pouhou myšlenkou a odhodláním 
vybudovat firmu, která jednou přeroste 
hranice Karlových Varů. Města, z něhož naše 
rodina pochází.
 
V době, kdy slavíme toto významné výročí, 
můžeme říct, že cíl, který si náš otec na začátku 
své podnikatelské kariéry stanovil, byl dosažen 
ve větším rozsahu, než si pravděpodobně 
dokázal představit. Skupina působí v 6 zemích, 
zaměstnává tisíce lidí a podniká v několika 
sektorech. Má za sebou mohutný rozvoj 
spojený nejen s množstvím investic, ale 
především s růstem týmu, který se na plnění 
stanovených cílů podílí.
 
A právě zvětšující se velikost skupiny je 
momentem, kdy jsme se rozhodli zhodnotit 
současnou pozici a adaptovat naši organizaci 
na budoucí výzvy.
 
Jsme velice rádi, že jsme na úrovni rodiny a top 
managementu našli shodu na jejím dalším 
vývoji a směřování.
 
Základní nosné myšlenky jsme zformulovali 
v misi a vizi, které spolu s řadou dalších 
strategických rozhodnutí stanovují interní cíle 

na následující více než 10leté období.
 
Jsme nesmírně hrdí, že se nám daří trvale 
rozvíjet rodinnou tradici, a to nepřetržitě 
posledních téměř 30 let. Zároveň jsme si 
všichni plně vědomi odpovědnosti, která je 
s tím spojena.
 
Přejeme nám všem co nejlepší rok 2021 
a věříme, že bude pozitivně zlomový z pohledu 
vývoje COVID-19 u nás a ve světě.
 
Naše mise 2030+
Prostřednictvím motivovaných zaměstnanců 
a moderních technologií vytvářet produkty 
a služby, které budou vyžadovány trhem, 
což skupině umožní vytvářet zdroje pro 
její dlouhodobý rozvoj a zároveň přinášet 
společnosti, ve které žijeme, přidanou hodnotu.

Naše vize 2030+
Naším cílem je vybudovat holding 
středoevropského významu zaměřený 
na logistiku, potravinářský průmysl 
a zemědělství. Snažíme se zajistit, aby si nás 
naši obchodní partneři vybrali pro vysokou 
úroveň péče o zákazníky, spolehlivost našich 
služeb a nejvyšší kvalitu našich produktů. Naší 
ambicí je stát se lídrem v oborech, ve kterých 
podnikáme.

David Piškanin & Martin Piškanin
Co-Chairmen Supervisory Board HOPI HOLDING2
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HOPI V POHYBU: 
SOUDRŽNÝ TÝM NIC NEZASTAVÍ
Pozitivní energie, inovace, agilita, týmovost, 
odpovědnost, HOPI v pohybu. Naplňování 
těchto hodnot je cílem holdingu HOPI. Uplynulý 
rok prověřil nejen nás, ale také to, jak si za 
svými hodnotami stojíme. Řízení skupiny 
v šesti zemích bez možnosti cestovat vedlo 
k větší vyzrálosti všech našich společností. 
Rozhodli jsme se postavit nepřízni osudu 
a namísto truchlení se dostavila bojovnost, 
izolaci nahradila týmovost. Ne útlum, ale 
historický růst.
 
V roce plném nejistoty proinvestovalo HOPI 
historicky největší částku (přes 1 mld. Kč). 
Koupili jsme německou společnost AD Fine 
Dine, postavili moderní výrobu a definitivně 
vstoupili na německý trh.
 
Akvizicí Perfect Canteen jsme se stali nejen 
lídrem v prémiovém stravování, ale také 
potkali skvělého chlapíka – Filipa Sajlera. Ano, 
během loňského roku si hodně vytrpěl, ale 
zároveň přinesl řadu inovací, například online 
food delivery či cashless restaurace.
 
Hollandia prošla modernizací, navýšila výrobní 
kapacity o 50 % a zařadila do portfolia prémiový 
dezert. Naše nová farma Bemagro se po letech 
ztrát během jediného roku dostala do zisku. 
V rámci logistiky vzniklo RD oddělení, začali 
jsme používat COBOTy a automatické linky.
 
Firma Nestlé, světová jednička FMCG, nám 
svěřila logistiku pro Česko a Slovensko. A tak 
vznikl nejnáročnější logistický projekt v historii 
HOPI, ať už šlo o čas nebo kvalitu. Prostějovský 
sklad se stal nejen největším v HOPI, ale hlavně 
vzorem pro koncepci HOPI FUTURE WHS.
 
Jsem hrdý, že jsme v tomto složitém roce 
mohli poskytnout historicky největší 
pomoc potřebným, ať již v nemocnicích 

nebo individuálně. Například jsme podpořili  
Nemocnici sv. Alžběty, produktovou podporu 
jsme zajistili pro personál FN Motol, Trnava, 
Plzeň i nemocnice v Karlových Varech. Na jaře 
Hollandia rozeslala členům svého věrnostního 
programu 30 000 jednorázových roušek.
 
Podařila se nám spousta nej a potkala nás 
řada historických událostí. Všeho jsme dosáhli 
díky věrnosti a houževnatosti Hopíků a důvěře 
našich zákazníků. Těší mě, že s námi naši lidé 
zůstávají a do důchodu odcházejí po téměř 30 
letech práce, jako je tomu například v Hollandii. 
Zároveň si vážím, že umíme růst z vlastních 
řad. I díky tomu má Bemagro nejmladšího 
šéfa ve skupině, Martina Všechovského. Jirka 
Mlích po 4 letech v HOPI převzal odpovědnost 
za celou logistickou část. Vizitkou jeho práce 
i úsilí celého logistického týmu je spousta 
zákaznických ocenění, které HOPI v tomto 
těžkém roce dostalo.
 
 
Jsme si vědomi odpovědnosti vůči zaměst-
nancům, zákazníkům i proinvestovaným 
prostředkům. Věříme, že HOPI je nyní 
připraveno na další růst díky modernímu 
zázemí a kvalitnímu týmu.
 
Vážení kolegové, vážení partneři. Vězte, že přes 
nepřízeň, kterou způsobilo fyzické odloučení 
i provozní těžkosti s tím spojené, hledíme 
do budoucna pozitivně. A těšíme na osobní 
setkání s Vámi.
 
Děkuji Vám za důvěru.
 
Petr Novák
Group CEO
 



NOVÉ POSILY HOPI HOLDING  
V roce 2020 rozšířili řady HOPI Holdingu tři špičkoví manažeři.  Jejich dlouholeté zkušenosti  jsou pro nás 
velkým přínosem a jistě pomohou dosahovat cílů i čelit výzvám, které před nás dynamická doba klade.

David Lorenc – IT ředitel
Nástup: 1. července 2020
David posledních třináct let působil ve společnosti Geis jako ředitel IT pro CZ/SK/PL, kde rozvíjel IT 
kompetenční centrum a mimo jiné vedl vývoj a implementaci nového SW pro řízení dopravy.
Obsadil nově zřízenou pozici Ředitel IT v HOPI Holding, pod niž spadají týmy IT provoz (vedoucí Petr 
Pokorný), IT vývoj (vedoucí Petr Kmoníček) a IT analýza (vedoucí Michal Durda). Je tak zodpovědný za 
chod centrálního IT a poskytování IT služeb pro dceřiné společnosti v HOPI skupině.
 
Jiří Řehák – finanční ředitel
Nástup: 1. září 2020
Jiří posledních dvanáct let působil ve Fujitsu jako finanční ředitel a jeden ze dvou jednatelů pro region 
východní Evropy (CZ/SK/PL/HU), kde byl zodpovědný za agendu financí v celé její komplexnosti 
(účetnictví, reporting, controlling, treasury aktivity atd.). Společně s druhým jednatelem měl také plnou 
odpovědnost za dosažené výsledky všech společností Fujitsu v daném regionu.
V rámci nově zřízené pozice Finanční ředitel v HOPI Holding zodpovídá za oddělení Controllingu 
(vedoucí David Gogela), Účetnictví (vedoucí Radek Nárožný) a Ekonomiky (vedoucí Lukáš Nečas). Dále 
má na starosti finanční řízení ve společnostech HOPI CZ a HOPI CEE Fish Hub.
 
Jan Hyťha – ředitel dopravy
Nástup: 6. ledna 2020
Jan se během své 25leté logistické kariéry ve společnostech Geis-Group a Nagel-Group vypracoval od 
dispečera až po generálního ředitele. Do HOPI přichází s bohatými zkušenostmi v oblasti vnitrostátní 
a mezinárodní přepravy (potraviny, FMCG, general cargo). 
Nastoupil na nově zřízenou pozici Ředitel dopravy v HOPI Holding, a tak v celé skupině HOPI zodpovídá 
za oblast dopravy a rozvoj nových dopravních produktů. 
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Aktualizováná struktura HOPI HOLDING
Potravinářství / ZemědělstvíLogistika

Petr Novák 
(Group CEO)

Jiří Řehák 
(Group CFO)

Antonín Jiroušek 
(Group HR Director)

David Lorenc 
(Group CIO)

Jiří Mlích 
(COO Logistics)

Michal Škoda 
(Food Production CEO)

Filip Sajler 
(PC CEO)

Jan Hyťha 
(COO Transport)

David Piškanin 
(SB Co-chairman)

Martin Piškanin 
(SB Co-chairman)

Richard Tintěra 
(HOPI Farms CEO)



LOGIS-
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VAS: TEŽKOU PRÁCI V COPACKINGU 
NECHÁVÁME JEMU
Řeč je o kolaborativním robotovi (co-botovi), 
který na podzim tohoto roku zaujal své 
místo v provozu Strančice v Praze. Zajišťuje 
paletizaci finálních výrobků o hmotnosti do 
10 kg v různých velikostech obalů. O tichý 
a bezpečný chod cobota se stará výkonný 
pohon a řídicí jednotka od společnosti Universal 
Robotics – v současné době nejrozšířenějšího 
dodavatele kolaborativních robotů na světě. 
Za jeho integrací do copackingových procesů 
HOPI stojí společnost Stimba.sk, se kterou 
HOPI získalo přístup k již ověřeným realizacím 
a zároveň možnost podílet se na vývoji dalších 
funkcionalit, jako např. paletizace různých 
výrobků jedním cobotem. Vývoj probíhá ve 
spolupráci s norskou společností On-Robot, 
která je dlouholetým partnerem Stimba.sk.

Že cobota neumíte nastavit? Omyl. Se 
společností UR to zvládnete i vy. Na webových 
stránkách společnosti UR je zdarma dostupný 
kurz pro programování. V řádu hodin je tak 
běžný, technicky zdatnější uživatel schopný 

nastavit jednoduché aplikace a spustit cobota 
do praxe.

Prvním programátorem v HOPI je Patrik Nekut 
– procesní inženýr z provozu P&G Strančice, 
který po absolvování kurzu realizoval spolu 
Andrejem Bielikem (Stimba.sk) aplikaci pro 
reálný provoz HOPI. Výrobní program volí 
operátor kliknutím na ovládacím panelu, 
k obsluze cobota není potřeba nic dalšího. 
Stroj pracuje bez rizika poranění obsluhy plně 
autonomně a celý den se stará o přemístění 
hotových výrobků (boxů) na připravené palety. 
Riziko přetížení zaměstnanců, rotace na 
směně, bezpečnostní přestávky a ergonomické 
měření přestávají být pro vedoucí pracovníky, 
kteří s cobotem pracují, tématem.

HOPI neustále inovuje a díky tomu zůstane 
u dalších objemů práce a nových klientů 
námaha strojům. Odbornost, včetně know-
how, pak živým zaměstnancům.
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HOPI ČESKÁ REPUBLIKA: COVID NÁS 
NEZASTAVIL, NA PANDEMII JSME BYLI 
PŘIPRAVENÍ
Dámy a pánové, vážení spolupracovníci, jsem 
rád, že Vás mohu opět oslovit při vydání 
dalšího ročníku HOPI Events Book 2020. 

Myslím, že na rok 2020 všichni hned tak 
nezapomeneme. Byl a je zásadně ovlivněný 
celosvětovou pandemií nemoci Covid-19. 
Nastala situace, kterou nikdo neočekával. Byli 
jsme postaveni do pozice vyžadující okamžitá 
opatření a změny ve standardním chování 
každého z nás. A myslím, že na sebe můžeme 
být hrdí.

Do boje proti koronaviru se zapojili všichni 
zaměstnanci i jejich rodiny

Jako firma jsme postupovali v souladu s naším 
Havarijním řádem pro případ pandemie. Ustavili 
jsme krizový tým, který ihned zahájil činnost. 
Prioritou bylo zajištění osobních ochranných 
prostředků, zejména roušek a dezinfekce. Chtěl 
bych využít této příležitosti a poděkovat všem 
spolupracovníkům a jejich rodinám za podporu 
při šití nedostatkových roušek během hektické 
první jarní vlny epidemie. Ve velmi krátké době 
se nám podařilo zajistit dostatečné množství 
látkových roušek pro celou firmu. Zároveň 
jsme nastavili potřebná režimová opatření jako 
střídání směn na pracovištích, zvýšení sanitace 
společných prostor, dezinfekce rukou, měření 
teploty a systém práce z domova, tzv. „home 
office“. Velmi rychle jsme přesměrovali naše 
pracovní schůzky do „virtuálního“ světa on-line 
telekonferencí.

Jsem velmi rád, že díky spolupráci vás všech 
a dodržováním výše uvedených opatření se 
nám podařilo zajistit chod společnosti i v tak 
složité situaci. Všichni jsme si uvědomili naši 

širší společenskou odpovědnost: nesmíme 
se zastavit, protože zajišťujeme zásobování 
obyvatelstva potravinami.

Poděkování patří také naší partnerské 
organizaci v oblasti zdravotní péče firmě 
Comfort Care, se kterou jsme všechna 
přijímaná opatření konzultovali. Mimo to nám 
velmi pomohla při zajištění preventivních testů, 
pomocí kterých jsme byli schopni monitorovat 
a řídit průběh nákazy v naší společnosti.

Krizový tým se nadále pravidelně schází a na 
základě aktuální situace upravuje nastavená 
opatření. Nemoc zatím není na ústupu 
a raději se připravme na další dlouhé měsíce 
restriktivních opatření. Jsem přesvědčen, že 
zvládneme všechny další vlny epidemie tak 
jako doposud.

Ani covid nás nezastavil při realizaci nových 
projektů

V roce 2020 jsme zahájili nové důležité 
zákaznické projekty. Nejvýznamnějším 
projektem, který byl v roce 2020 ve znamení 
výstavby a příprav, je centrální sklad pro 
partnera Nestlé v našem Distribučním centru 
v Prostějově. Pod vedením Technického 
oddělení vyrostl v Prostějově nový sklad 
s kapacitou až 41 000 palet. Provoz je vybaven 
moderní manipulační a balicí technikou. 
Při nastavování procesů vyvinul náš tým 
specialistů nové inovativní procedury, které 
budeme následně zavádět i v ostatních 
provozech naší firmy. VAS provoz je vybaven 
jednoduchou automatizací umožňující flexibilní 
změny sortimentu produkce. V druhé polovině 
roku a zejména v posledním kvartálu jsme se 
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věnovali zajištění týmu pro tento nový provoz. 
Chtěl bych poděkovat všem za energii vloženou 
do náborových aktivit a zaškolování nových 
spolupracovníků. Věřím, že jsme na start 
tohoto důležitého projektu dobře připraveni 
a zajistíme našemu partnerovi očekávaný 
servis.
V hale H2 jsme zahájili spolupráci se 
zákazníkem Lindt, pro kterého zajišťujeme 
centrální skladování a distribuci výrobků. 

Významnou součástí jsou také služby VAS, 
zejména v oblasti přípravy displejů a etiketace 
zboží. V rámci sezónního navýšení se 
skladovaná zásoba pohybuje až na úrovni 
9000 palet.

Pro našeho dlouholetého zákazníka Makro 
jsme na základě požadavku zajistili konsolidaci 
skladování „non food“ a „oversize“ zboží. Došlo 
k přesunu zásob z našich skladů v Prostějově, 
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Olomouci a externího skladu H5 do DC 
Strančice. Část nadrozměrného zboží je 
nově umístěna v Hale H1 v DC Jažlovice.

V druhé polovině roku se nám podařilo 
rozšířit skladový projekt pro zákazníka 
Kofola v DC Klášterec. Nově budeme 
zajišťovat centrální skladování až 7000 
palet minerální vody Korunní. Abychom 
pokryli potřebnou kapacitu, zahájili jsme 
letos výstavbu skladové haly s kapacitou 
5000 palet, jejíž dokončení plánujeme na 
první čtvrtletí 2021.

V rámci Dopravy jsme byli úspěšní při 
akvizici dalších spedičních zákazníků, 
kdy se nám podařilo rozšířit zejména 
spedici ze Slovenska do České republiky. 
Pokračoval také projekt mezinárodní 
přepravy, který má velký potenciál 
dalšího navýšení dopravních zakázek. 

Chtěl bych poděkovat všem 
spolupracovníkům, kteří přispěli k získání 
a realizaci výše uvedených projektů. 
Naším úkolem zůstává zajišťování 
vysoké úrovně servisu jako základního 
předpokladu pro obhájení získaných 
zakázek. 

Pokračuje systematická optimalizace 
interních procesů

V rámci interního zlepšování procesů 
jsme se v letošním roce zaměřili na dvě 
prioritní oblasti.
První z nich bylo pokračování ve změně 
procesu manipulace v našich centrálních 
skladech. Jako firma musíme reagovat 
na změnu poměru vychystávaných palet 
vůči celopaletám. Celý dodavatelský 
řetězec ze zrychluje a zvyšuje se 
požadovaný „průtok“ manipulovaného 
zboží v čase. Dokončili jsme tedy 
přestavbu všech skladů v DC Prostějov 
pro manipulaci pomocí retraků. Jako 

poslední proběhla tato systémová 
změna v našem největším mrazírenském 
skladě H4 v DC Jažlovice. Přestavba 
mrazírny byla velkou výzvou, protože 
bylo nutno všechny regály otáčet o 90 
stupňů. Vzhledem k tomu, že zmíněné 
úpravy probíhaly za plného provozu, patří 
provozním a technickým týmům velké 
poděkování. Při těchto úpravách jsme 
udrželi požadovanou úroveň servisu 
a jsme nyní v celém HOPI ČR připraveni 
na nový standard manipulace.

Druhou významnou oblastí byla 
implementace poloautomatických linek 
pro naše VAS pracoviště. Pod vedením 
specialistů HOPI Holding Operations 
byla pilotně instalována DRP linka 
v DC Strančice. Zároveň zde jako první 
využíváme pracoviště s instalovaným 
cobotem pro paletizaci hotových 
výrobků na konci linky. Následně jsme 
implementovali další linky pro manipulaci 
a přípravu zboží našich zákazníků. Nový 
projekt Nestlé v DC Prostějov již počítá 
s využitím těchto linek jako nového 
standardu pro všechna VAS pracoviště 
ve firmě. Naším úkolem bude postupně 
modernizovat ostatní VAS provozy, a tím 
si zajistit konkurenceschopnou pozici do 
budoucnosti.

V průběhu celého roku pokračovaly 
projekty PROMES a FORTE zaměřené na 
další posun standardizace a sledování 
výkonnosti našich provozů. Nastavili 
jsme si vyšší laťku pro získání interní 
certifikace a na většině pracovišť jsme 
tohoto cíle již dosáhli.

Náborové aktivity byly navzdory složité 
situaci úspěšné

Stejně jako v minulých letech jsme 
museli věnovat velkou energii zajištění 
dostatečného počtu pracovníků. Celková 

situace byla mnohem složitější z důvodu 
epidemie koronaviru a spojených restrikcí 
zejména při zaměstnávání pracovníků ze 
zemí mimo EU. Díky nasazení našeho 
HR týmu a všem, kdo na těchto úkolech 
pracovali, se nám v průběhu roku dařilo 
potřebný počet spolupracovníků zajistit. 
Za to patří všem velké poděkování.
Samostatným úkolem bylo zajištění 
nového týmu pro startující projekt v DC 
Prostějov. Díky náborovým aktivitám 
a zahájení spolupráce s novými 
dodavateli se nám daří tým Prostějova 
posilovat v souladu s projektovým 
plánem.

Na závěr bych chtěl ještě jednou 
všem spolupracovníkům poděkovat za 
výsledky dosažené v tomto hektickém 
a těžko předvídatelném roce.

Zvládli jsme to jako tým a zvládneme 
také nové úkoly, které nás čekají v roce 
2021!

Pavel Pravec
Jednatel HOPI ČESKÁ REPUBLIKA
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HOPI SLOVENSKÁ REPUBLIKA: 
Z NEPŘÍZNIVÉ SITUACE 
JSME VYŠLI SILNĚJŠÍ
I pro nás byl rok 2020 výjimečný a velmi 
netypický. Vzal nám osobní setkávání, ale i tak 
jsme z něj dokázali vytěžit mnoho pozitivního. 
Prověřil naši profesionalitu a týmového ducha, 
přenesl náš firemní management a značnou 
část administrativy do virtuálního světa, 
aniž bychom přišli o kontakt s každodenním 
provozem naší logistické operativy. 

Dokázali jsme zajistit dohodnuté služby 
i v těch nejnáročnějších situacích a naše 
výkony hodnotili obchodní partneři často jako 
„benchmark“. Nás však nejvíc těší fakt, že jsme 
se letos mnohé naučili a posílili svůj tým. Řada 
společností tento rok nezvládla a ukončila 
svou činnost, jiné prožívaly kritické momenty 
své existence. HOPI SK může s klidem říct, že 
z této nepříznivé situace vyšlo silnější než kdy 
jindy.

Pozitivní atmosféra v týmu přeje dobrým 
nápadům. Nebojíme se jich a ty nejlepší 
implementujeme do provozu, protože chceme 
dělat věci ještě lépe. Projekt změn v DC Senec, 
který začal v roku 2019, jsme přenesli i do DC 
Madunice. Jde o historicky největší přestavbu 
a rekonstrukci logistické infrastruktury našeho 
mrazírenského skladu, která jednotlivými 
kroky vytvořila dostatečně široké uličky pro 
novou manipulační techniku a zajistila prostor 
pro automatizaci příjmu a expedice zboží. První 
úspěchy v podobě vyšší efektivity a flexibility 
na sebe nenechaly dlouho čekat. Madunice 
jsou připravené nejen obhájit svou vedoucí 
pozici na trhu mrazírenské logistiky, ale též 
posunout se na ještě vyšší úroveň. I v tomto 
složitém období pracujeme na rozšíření 
mrazírenské a chladírenské kapacity, která se 
stane realitou v průběhu nejbližších let. Díky 

ní vyhovíme požadavkům našich současných 
i budoucích zákazníků a také upevníme svou 
vedoucí pozici v této oblasti.
 
Vedle novinek ve skladu nastávají změny 
i v samotné budově. Během minulého podzimu 
vyrostla na střeše fotovoltaická elektrárna 
se slunečními panely o ploše 4000 m2. Těší 
nás, že se můžeme podílet na snižování emisí 
v ovzduší.

Věříme, že rok 2020 budeme považovat za 
výjimečný i s odstupem několika let. A to nejen 
kvůli nelehké době, která ho poznamenala. 
Jsme přesvědčení, že na něj budeme vzpomínat 
jako na rok, kdy jsme společnou prací položili 
základy pro rozvoj drobné distribuce na 
západním Slovensku a připravili rozšíření sítě 
cross-docků o další DC v Ružomberku.
 
Tvrdě jsme pracovali i v oblasti bezpečnosti, 
protože je pro nás velmi důležitá. Na bezpečnost 
dbáme na všech našich pracovištích, 
odděleních i v rámci všech procesů. Jelikož stále 
značnou část práce vykonávají lidé a ne stroje, 
je v této oblasti pořád co zlepšovat. Proto 
i v nadcházejícím roce pokračujeme v práci na 
otevřených projektech, které pomohou zvýšit 
úroveň bezpečnosti v naší společnosti.
 
Děkujeme všem našim obchodním partnerům 
i kolegům za úspěšnou a inspirativní práci 
v tomto nevšedním roce. Máme radost, že jsme 
mohli společně oslavit 20. výročí a celkově 
velmi úspěšný rok. Těšíme se na další výzvy.

Péter Vörös
Jednatel HOPI SLOVENSKÁ REPUBLIKA
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Z KOMPLIKOVANÉHO ROKU VYŠLO 
HOPI POLSKO VÍTĚZNĚ
V roce 2020 jsme doplnili naše analytické 
a produkční týmy, posílili provozní kompetence 
i rozšířili sekci tuzemské a mezinárodní 
dopravy. Také jsme se rozhodli zvětšit 
personální a finanční oddělení, protože jsou to 
funkční jednotky, které nám pomohou udržet 
kontinuitu podnikání.
 
S Mondelez jsme prodloužili smlouvu o dalších 
pět let, rozsahem pokrývá celou jejich 
pokročilou logistiku v Polsku. S ohledem na tuto 
spolupráci jsme učinili strategické rozhodnutí 
přestěhovat centrální distribuční centrum do 
Mszczonów. Tento logistický prostor nejvyšší 
úrovně zajišťuje P3, se začátkem provozu se 
počítá od května 2021. Díky synergiím, kterých 
jsme dosáhli, dokážeme posílit vývoj produkční 
linky eHOPI. Ta se zaměřuje na online obchody 
a služby pro multikanálové prodejce.
 
Jako inovativní poskytovatel logistických 
služeb (LSP) sledujeme nejnovější trendy na 
trhu a implementujeme moderní provozní 

technologie, které nám přináší dodatečné 
úspory a neustálá zlepšení. Příkladem 
mohou být například automatické balicí linky 
s dopravníkem, které zvyšují naši výkonnost 
v DRP (Display Ready Products) pro P&G. 
Pro pickování zase úspěšně testujeme AGV 
(Automated Guided Vehicle).
 
Pod záštitou Agentury pro rozvoj průmyslu 
se HOPI Polsko také zapojilo do unikátního 
projektu jako vybraný logistický partner 
vládního programu #polskieszwalnie. Během 
velmi omezeného času jsme připravili 
rozsáhlé logistické služby, které zahrnují 
svoz a skladování materiálu a komponentů 
potřebných pro naléhavou výrobu roušek 
v Polsku. Zásoba více než 150 milionů roušek 
je zabezpečená ve strategickém skladu.
 
 
Robert Korczakowski
Jednatel HOPI PL
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HOPI MAĎARSKO: 
DÍKY ROKU 2020 JSME SILNĚJŠÍ, 
ORGANIZOVANĚJŠÍ A AGILNĚJŠÍ
Každá výzva je příležitostí se zlepšit. Z tohoto 
pohledu získalo v roce 2020 HOPI Maďarsko 
velký prostor k tomu, aby se posunulo vpřed. 
COVID se stal součástí našich životů i životů 
našich zákazníků a my jsme tak museli 
ještě zintenzivnit úsilí při budování stabilní 
a výkonné pobočky.

Na začátku roku jsme výrazně navýšili přepravní 
kapacity v International Trasportation 
(mezinárodní dopravě), přičemž naší nejčastější 
destinací byla Velká Británie. Soustavně jsme 
se zaměřovali také na speciální zásilky, a tak 
se místa jako Gran Canaria nebo Kypr stala pro 
naše nákladní auta běžným cílem.

Ve skladech jsme kladli důraz na zvyšování 
našich schopností a rozvoj kolegů. Se začátkem 
tohoto roku už máme trenéry na plný úvazek 

a také vyhrazený prostor pro vzdělávání 
zaměstnanců. Revidovali jsme celý systém 
řízení kvality, aktualizovali ho a 100% převedli 
na digitální online platformu.

Naše vnitrozemská přeprava prošla kompletní 
obnovou vozového parku. Kolegové teď zboží 
rozvážejí ve zcela nových vozech Scania R450s.
 
Navzdory náročnému roku vstupuje HOPI 
Maďarsko do toho následujícího silnější, lépe 
organizované a agilnější.

Zoltan Matisa
Jednatel HOPI MAĎARSKO
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ROK 2020 V HOPI RUMUNSKO
COVID, který zasáhl celý svět, nám 
rozdělil rok 2020 na dvě části. V první 
polovině jsme čelili nečekanému nárůstu 
přepravovaných objemů a ve skladování 
jsme pokořili několik rekordů v denních 
výkonech. Druhá polovina roku se 
naopak nesla ve znamení poklesu, 
a proto nadešel čas přizpůsobit strategii 
a pracovní síly tak, aby naše podnikání 
v HOPI Rumunsko stálo na zdravých 
základech.  

Stejně jako v minulých letech rozvíjíme 
naše skladové aktivity ve dvou klíčových 
fistribučních ventrech v Temešváru 
a Bukurešti. V DC Temešvár pokračujeme 
v naší dlouhodobě úspěšné spolupráci 
se společností Procter & Gamble, se 
kterou se nám podařilo v loňském roce 
prodloužit smlouvu na další smluvní 
období. V DC Bukurešť jsme zahájili 
první VAS operace pro našeho tradičního 
partnera Fater.  V roce 2020 jsme si 
dali jako klíčový úkol rozvoj našeho 
podnikání v oblasti dopravy. Posílili jsme 
tým Mezinárodní přepravy a k našim 
tradičním zákazníkům přidali nové 
partnery. 

Nesoustředili jsme se však pouze na 
mezinárodní dopravu, vytvořili jsme též 
tým zaměřený na vnitrostátní přepravu. 
Naši práci na projektu jsme zahájili 
v dubnu, v listopadu jsme do Rumunska 
přivezli první návěsy s řízenou teplotou 
a v roce 2021 počítáme s dalším 
rozšířením fleetu, a to minimálně na 15 
návěsů. V současnosti zabezpečujeme 
finální distribuci (last mile) v oblasti 
Temešváru pro BBraun a další linky 

provozujeme pro společnost Carrefour. 
V portfoliu máme i další společnosti, 
jako jsou Kaufland, Smithfield, Transavia, 
ICE DYP nebo Mega Image. Věříme, 
že v dalších letech počty klientů ještě 
porostou.

Ve srovnání s předchozím obdobím 
se nám podařilo rozšířit portfolio 
nabízených služeb (VAS, doprava) 
a získat nové zákazníky, a tak podpořit 
naše obchodní výsledky v HOPI 
Rumunsko za rok 2020.  V provozech 
jsme se zaměřili na soustavné 
zlepšování. Díky těmto aktivitám jsme 
zvýšili produktivitu v obou skladech 
HOPI Rumunsko, udrželi vynikající 
provozní výsledky a vysokou kvalitu 
služeb poskytovaných našim klientům. 
Vytváříme tím základ pro dlouhodobou 
spolupráci se všemi obchodními partnery 
a zároveň i pro další růst. Audit P&G, 
který proběhl v říjnu v Temešváru, jsme 
absolvovali s hodnocením „nízké riziko“, 
což je u Procter and Gamble DCs nejlepší 
možné hodnocení.

Oblast bezpečnosti práce je a do 
budoucnosti i zůstane pro nás i naše 
zaměstnance prioritou číslo jedna, 
a proto jsme hrdí na to, že jsme 
v loňském neřešili žádný závažný úraz 
a všechny naše provozy běžely hladce. 

Nejde nám jen o rostoucí podnikání, 
ale také o jeho udržitelnost. Společně 
s našimi partnery se zapojujeme do 
různých programů na ochranu životního 
prostředí a také do projektů sociální 
odpovědnosti. Všechny ty skvělé věci, 

kterých jsme v roce 2020 dosáhli, by 
nevznikly, pokud by za nimi nestál 
skvělý tým. Byl to můj první rok v HOPI 
Rumunsko a jsem rád, že jsem se stal 
součástí poctivě pracujícího týmu, který 
se zaměřuje na detaily a kvalitu, je velmi 
dynamický, připravený reagovat na 
změny a přijímat výzvy. Nyní je čas růst, 
dosáhnout nové úrovně a já jsem si jistý, 
že to dokážeme! 

V neposlední řadě bych rád poděkoval 
Harrymu Müllerovi za úžasnou práci, 
kterou odvedl, a skvělý tým, který 
za svých sedm let v HOPI Rumunsko 
vybudoval.  

Florin Posteuca 
Jednatel HOPI RUMUNSKO 
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INTERNATIONAL FREIGHT FORWARD-
ING DEPARTMENT: ROK 2020 NÁS 
MNOHÉ NAUČIL
Rok 2020 byl pro tým mezinárodní přepravy 
HOPI 5 velmi náročný. A to nejen optikou denní 
operativy, ale také s ohledem na plánované 
prodejní aktivity a růst týmu.

I když se nám v HOPI 5 nepodařilo dosáhnout 
toho, co jsme si na konci roku 2019 předsevzali, 
díváme se na uplynulé měsíce s hrdostí. I přes 
mnohé nepříznivé faktory (z nichž se většina 
pojí s COVID-19) odvedl náš tým tu nejlepší 
práci, aby zabezpečil potřebná řešení pro 
naše zákazníky. Museli jsme se vyrovnat se 
změnami na trhu, kdy nejrůznější země hlásily 
dvouciferný pokles HDP za dané období, výroba 
se na týdny zastavila, dopravci krachovali 
a zároveň přicházeli noví zákazníci. Pro ně jsme 
hledali vhodné a dostupné subdodavatele, což 
byla naše další výzva. Každý musel vystoupit 
ze své komfortní zóny, ale díky společnému 
úsilí jsme nakonec uspěli a doručili více než 
12.000 zásilek na cílové místo.

Naším posláním je rozvíjet byznys. Rok 2020 
nás naučil, že chceme-li uspět, musíme se 
ponořit do jádra věci ještě hlouběji než kdykoli 
předtím. Příprava, aktivní naslouchání a přístup 

„každý prodává“ budou v roce 2021 klíčové, 
abychom si udrželi náskok před konkurencí.
 
Cílem roku 2021 i let následujících bude 
vytvořit prostředí, které přispěje k naplňování 
našich obchodních cílů. Zaměříme se na 
detailnější pochopení potřeb zákazníků i výzev, 
které se před námi objevují. Dále pak budeme 
ještě sofistikovaněji využívat přepravní data 
a stavět na poznatcích, které díky nim získáme.

ATTILA KULCSÁR
Head of International Freight Forwarding Department



29

EVENTS BOOK 2020 HOPI CEE FISH HUB

NAVZDORY PANDEMICKÉMU ROKU 
2020 HOPI CEE FISH HUB ROSTE 
A SPOLEČNĚ S PARTNERY BUDUJE 
NOVÉ TRHY
Rok 2020 byl složitý pro všechny. Naši 
velkoobchodní partneři se museli potýkat 
s následky pandemie, která výrazně zasáhla 
celý HORECA sektor. Lidé zůstávali doma, ve 
střední a východní Evropě chyběli turisté.
 
Opravdovým bojem bylo udržet stabilní úroveň 
služeb a průběžné zásobování výrobky. Bylo 
to náročné, ale dokázali jsme to! Naše síť 
(Net-work) fungovala i za těchto složitých 
podmínek, za což vděčíme stabilnímu 
a promyšlenému nastavení firmy, které jsme 
vybudovali v předchozích letech.
 
Dalo se čekat jen to nejhorší, ale nakonec 
jsme dosáhli překvapivě dobrých výsledků. 
Ryby a mořské plody si už našly stálé místo 
v jídelníčku zemí střední a východní Evropy 
a lidé si pro ně mířili do obchodů, cash and 
carry nebo si je nechali zavážet domů.
 
Poptávka po rybách a mořských plodech 
nevymizela ani během dnů, které jsme trávili 
bez kontaktu s ostatními doma. Vděčíme za 
to naší mnohaleté práci, kdy jsme propagovali 
jejich příznivé nutriční vlastnosti a samozřejmě 
chuť. Velký dík patří naší síti (Net-work) 
a obchodním partnerům. Také HOPI CEE 
Fish Hub VAS, která ve spolupráci s partnery 
vyrábí široké portfolio rybích produktů, rostla 
během tohoto složitého období dvoucifernou 
rychlostí. Ustát toto tempo vyžadovalo od 
celého HFH ohromné úsilí, protože bylo nutné 
vyplnit v omezeném čase nově vzniklou 
mezeru. Provozní tým HFH při tom odvedl 
obdivuhodnou práci a podařilo se mu úspěšně 

zkoordinovat všechny nové příležitosti. 
Týmový duch je zkrátka klíčem k celému světu!
 
A aby toho nebylo málo, už druhým rokem jsme 
spustili akci s názvem „Prague Mussel Week”. 
A to přímo uprostřed tornáda, které se přiřítilo, 
když se provozy ze segmentu HORECA mohly 
znovu otevřít. Rozhodnutí uspořádat PMW 
bylo složité, ale s týmem PR a marketingu jsme 
mu nakonec dali zelenou. Na realizaci se podílel 
náš Fish Hub, dodavatel mušlí PREMIER, 
logistický partner Kotra a velkoobchody Makro 
a Caviar Club. Pandemie sice přidala segmentu 
HORECA mnoho vrásek, ale uspořádání PMW 
majitelé restaurací uvítali. Výsledky pak ještě 
předčily naše očekávání, když se ukázalo, že 
spotřeba mušlí v posledním zářijovém týdnu 
dokonce překonala minulý ročník. Přitom 
99 % našich konzumentů byli místní, protože 
v Praze prakticky chyběli turisté. Vypadá to, 
jako by se i díky akcím typu PMW Pražané 
naučili milovat slávky – a vydávat se za nimi do 
restaurací i ve složitých časech.
 
Jak vždycky říkám, řešení se najde. Řešení 
ale nikdy nehledáme samoúčelně. Hledáme 
ho, abychom dosáhli nějakého cíle. A cíle 
dosáhneme jen týmovou prací! To je podle mě 
hlavní poselství obtížného roku 2020.

Pierre-Manuel Boels 
Jednatel HOPI CEE FISH HUB
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 From September 21–27, 2020 
you will be able to taste mussels 
in Prague and you realize they 
are just as tasty as fresh from the sea.

PORCE 
1+1 ZDARMA

inspired bywww.praguemusselweek.cz
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ÚSPĚŠNÝ OBCHOD V NÁROČNÉM 
ROCE 2020  
Dovolte, abych se krátce ohlédl za uplynulým 
rokem 2020, který byl nejspíše pro nás 
všechny mimořádný, plný obav a nejistoty, ale 
i výzev a nových příležitostí.

Rád bych ze srdce poděkoval všem 
spolupracovníkům, kteří v těchto složitých 
podmínkách dokázali zajistit našim stávajícím 
partnerům komplexní, kvalitní a nepřetržitý 
servis. Společně jste velkým dílem přispěli 
k tomu, že je značka HOPI v očích našich 
zákazníků synonymem kvality, profesionality, 
vysokého nasazení, stability a jistoty.
Rád bych se s vámi podělil o zpětnou vazbu 
od našich partnerů – ti si naše nasazení 
uvědomují a oceňují ho.
    
Jsem pyšný na to, jak úspěšně všechny 
neobvyklé okolnosti této doby překonáváme, 
a také hrdý, že jsme dokonce výrazně rozšířili 
skupinu našich zákazníků. Společnými 
silami jsme změnili obtížný rok na jeden 
z nejúspěšnějších v historii společnosti HOPI!

Rád bych krátce připomněl nejvýznamnější 
obchodní události tohoto roku. Prodloužili jsme 
spolupráci s několika významnými zákazníky: 
Jacobs Douwe Egberts CZ+SK+HU, Makro CZ 

Nonfood, LIDL CZ Frozen, Procter and Gamble, 
Terno SK FRO a mnoha dalšími.

Zahájili jsme spolupráci s dalšími zákazníky 
a pro mnohé z nich dokonce vystavěli nové 
skladové prostory. Patří mezi ně Nestlé CZ 
a SK (nová výstavba v Prostějově s kapacitou 
40 000 palet), Karlovarská Korunní (výstavba 
v Klášterci nad Ohří na 7 000 palet), Lindt CZ, 
SK a HU (sklad Jažlovice H2), GeLiMa (sklad 
Madunice). Mimo to jsme získali dalších skoro 
60 skladových a dopravních klientů.

Velmi mě těší i zákaznické projekty v HOPI 
Polsko spojené se skladováním a VAS 
ochranných pomůcek v řádu několika stovek 
palet, velmi dynamický rozvoj dopravních 
projektů v HOPI Rumunsko a výrazný nárůst 
projektů v IFD v čele s HOPI Maďarsko. 

Všem ještě jednou velký dík a těším se na 
spolupráci v dalším roce. Pevně věřím, že pro 
nás ještě úspěšnějším.

Jan Chmela 
CEE Director of Business Analytics & Acquisition

Hezký večer,
Velmi rád se přidávám k poděkování, které patří celému společnému týmu HOPI & Nestlé.
Je úžasné číst Vaše reakce a vnímat, jak všichni táhnete za jeden provaz, jaká je ve Vás obrovská pozitivní 
energie. Věřím Vám!

Děkuji Vám všem!

Dear all,

I would like to THANK ALL OF YOU for great result of quality audit – Satisfactory with no findings! I appre-
ciate the effort and achievement of real improvement and maintaining high quality.

Best regards

Vážený logistický partner,
Záver roka je vhodná príležitosť k hodnoteniu uplynulého obdobia,
Ako bolo spomínané aj na našom spoločnom stretnutí v sídle spoločnosti Minit Slovakia – naša spolupráca 
(Minit a HOPI SK) už niekoľko rokov dosahuje vysokú úroveň tak z hľadiska úrovne poskytovanej služby 
(doprava, skladovanie, manipulácia) ako aj z hľadiska vzájomnej komunikácie a korektného vzťahu medzi 
pracovníkmi na obidvoch stranách. 
Prejavom úrovne našich vzťahov je obojstranná snaha o optimalizáciu nastaveného procesu, ale aj ambí-
cia nachádzať ďalšie nové témy spolupráce – zvýšenie kapacity skladovania v období Vianočného peaku, 
testovanie možností kartónovej distribúcie a niektoré ďalšie.  
Týmto by som ešte raz poďakoval za doterajšiu spoluprácu, 



FOO-
DS
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INVESTICE, INOVACE A NASAZENÍ. 
TAKOVÝ BYL ROK 2020 V HOLLANDII
Rok s rokem se sešel a přišel čas shrnout, co 
nás za posledních dvanáct měsíců potkalo. Rok 
2020 byl v celé řadě ohledů velmi specifický. 
V Hollandii jsme přes mnohá omezení 
způsobená covidem pokračovali v úspěšné 
modernizaci technologických celků, a to 
za podpory Národního programu MZe. Po 
investicích do plnicích zařízení a robotických 
paletizací v předchozích letech jsme se 
v letošním roce dostali do samotného srdce 
výroby. Výměna morálně i fyzicky zastaralé 
a nedostačující pasterační a sanitační stanice 
byla velkou výzvou. Veškeré mléko (120 000 l/
denně), které v Hollandii zpracováváme, musí 
projít pasterem a homogenizátorem. Role 
měněného technologického celku je tedy ve 
výrobě zcela nenahraditelná.

Modernizace za 28 mil. Kč realizovaná během 
jediného týdne

Abychom v maximální míře zachovali tok 
výrobků z Hollandie k zákazníkům, vytkli jsme 

si nesnadný úkol. Výměna si vyžádala investici 
28 mil. Kč a instalaci stovek metrů trubek, 
kabelů a hadiček i stovek ovládacích a měřicích 
prvků a všech nezbytných technologických 
zařízení. Vše přitom muselo proběhnout během 
jednoho týdne – včetně plnohodnotného 
zapojení a zprovoznění, na které jsme měli 
pouze jediný pokus. Jen tak bylo možné po 
sedmi dnech vyrábět stoprocentně jakostní 
a zdravotně nezávadné produkty jako doposud.

Zároveň bylo bezpodmínečně nutné udržet 
novou výrobní technologii v naprosté čistotě. 
Vybudovali jsme tedy moderní CIP (Clean-
In-Place) stanici. Tato nepřímo vyvolaná 
akce se proměnila v příležitost, jak zvýšit 
flexibilitu, zefektivnit, zrychlit, zjednodušit 
a zautomatizovat stanici, s jejímiž limity jsme 
se potýkali v každodenním provozu.

Nová zařízení pracují s vyšší účinností a dokáží 
ušetřit i přes dvacet procent energie těchto 
velmi energeticky náročných stanic. Preciznější 
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měřicí a řídicí technika nám umožní citlivější 
kontrolu celého procesu a jemnější nastavení 
každé jednotlivé operace, od čehož si slibujeme 
zvýšení standardnosti a efektivity produkce.

Soustavnými, přesně plánovanými, konkrétně 
směrovanými a v termínech dokončovanými 
investicemi se Hollandia v pestré konkurenci 
nadnárodních výrobců jogurtů posouvá mezi 
špičku své kategorie.

Prémiové dezerty DUO a vylepšené výrobky 
z řady ZMRZKA

Pokračuje také rozvoj obchodní činnosti 
pro značku Hollandia i privátní produkty 
našich obchodních partnerů, ať už se jedná 
o konvenční mléko nebo BIO produkci z naší 
Farmy v Otročíně v rámci HOPI Foods. Mezi 
nové prémiové výrobky Hollandia můžeme 

zařadit „DUO“ z čerstvě uvedené řady dezertů. 
Pracujeme také na inovacích produktů 
z mražené řady ZMRZKA, které jistě ochutnáte 
s příchodem teplých dnů v roce 2021.

I přes výpadek HORECA trhu z důvodu covidu 
nám rok 2020 přinesl mírně vyšší tržby než 
předchozí rok 2019.

V roce 2021 oslaví Hollandia 30. výročí svého 
vzniku (zapsaná do obchodního rejstříku byla 
19. srpna 1991) a věříme, že to se všemi 
příznivci důstojně oslavíme. :0)
 
Přeji Vám klidné dny v turbulentní době.
 
Michal Škoda
Jednatel Hollandia

ZÁLEŽÍ NA 
POTĚŠENÍ

www.hollandia.cz
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AD FINE DINE NOVÝM ČLENEM 
HOPI HOLDING
AD Fine Dine je exkluzivní výrobce delikates, 
tzv. antipast. Firma vznikla v Německu 
v roce 2007 jako manufaktura pod názvem 
AD Delikatessen a během následujících 
let vyrostla ve společnost s mezinárodní 
působností. Rok 2020 byl pro AD Fine Dine 
přelomový: firma se spojila se strategickým 
partnerem HOPI HOLDING a.s. a přestěhovala 
se do Klášterce nad Ohří. Tam pro ni vznikl 
nový, moderní závod, při jehož realizaci se 
důsledně myslelo na bezpečnost a pracovní 
podmínky zaměstnanců.

Začátky v novém prostředí byly náročné, ale 
díky úsilí všech se povedlo implementovat 
výrobu, aniž by stávající zákazníci pocítili 
změnu v kvalitě produktů či nabízeném servisu. 
Postupně bude firma zvyšovat objem výroby 

a v rámci technologického pokroku také řešit 
automatizaci. Priorita však zůstává stejná: 
kvalita produktů a používání přísad nejvyšší 
jakosti od dodavatelů, kteří dbají na pracovní 
prostředí. Kromě mezinárodního trhu se firma 
nově zaměří i na Česko a Slovensko. Cílem pro 
rok 2021 je oslovit chutě nových zákazníků.
 
Motto firmy:
Pokušení, které vede k hříchům.

Michaela Dutka
Jednatel FINE DINE s.r.o.

Andreas Dutka
Jednatel AD Fine Dine GmbH



44

EVENTS BOOK 2020 PERFECT CANTEEN

45

EVENTS BOOK 2020 PERFECT CANTEEN

PERFECT CANTEEN DODALA ENERGII 
A DOBROU NÁLADU NEJEN V PRVNÍ LINII
V březnu se stala Perfect Canteen součástí 
holdingu HOPI. Touto akvizicí získalo 
HOPI přístup ke koncovému zákazníkovi 
a Perfect Canteen zase snazší cestu ke 
kvalitním a čerstvým surovinám, logistice, 
IT a technologiím. Nyní může zákazníkům 
nabídnout ještě inovativnější servis a trvale 
udržitelnou kvalitu jídla.

Vzhledem k nepříznivým okolnostem roku 
2020 mohl tým Perfect Canteen plnit své 
poslání jen ve vybraných provozech. S o to 
větším nasazením pracoval, aby během 

pracovních dnů poskytl hostům gastronomický 
zážitek.

Na jaře se zaměstnanci Perfect Canteen 
a Catering zapojili do projektu Pomáháme 
sestřičkám. Navštívili 42 nemocnic po celé 
zemi, kde dodali energii v podobě chlebíčků 
a dalších dobrot, ale hlavně dobrou náladu 
13 170 pracovníkům zdravotnických zařízení. 
Podpořili také reportéry ČT, aby měli sílu 
pravidelně informovat o aktuálním dění.
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EAT PERFECT: NEČEKEJTE NA JÍDLO, 
ČEKÁ NA VÁS DOMA
Nesnadná doba přináší i nové příležitosti. Od 
března zely kancelářské prostory prázdnotou, 
ale Perfect tým si udržel optimismus a dal 
hlavy dohromady. Když nemohl přijít zákazník 
do restaurace, musela restaurace dorazit 
k zákazníkovi! A tak se v unikátně krátkém 
čase zrodil e-shop Eat Perfect. 
 
Eat Perfect nabízí poctivou českou a světovou 
kuchyni. Koncept vznikl z touhy zajistit lidem 
kvalitní stravování, i když nemají na přípravu 
jídel dost času. Hlad je možné rychle zahnat 
ohřevem hotového chlazeného jídla. Každý si 

však může doma vyzkoušet i roli šéfkuchaře, 
kolem kterého v restauraci běhá celý tým 
a chystá tzv. mise en place. To je francouzský 
výraz pro přípravu surovin před samotným 
vařením a servírováním a dá se volně přeložit 
jako „vše na svém místě.“ Zákazník si pak jako 
šéfkuchař může přípravu jídla maximálně užít 
a během několika minut servírovat pokrm pro 
celou rodinu.

www.eatperfect.cz



AGRICUL-
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ROK 2020 NA FARMÁCH OTROČÍN 
A BEMAGRO
Vážení přátelé,
rok 2020 byl velice speciální a jednoznačně 
zapamatovatelný. Myslím, že mezi námi 
nebude nikdo, koho by se opatření letošního 
roku nedotkla. Nicméně i přes stále se měnící 
prostředí a podmínky jsme dokázali udržet 
zaměření na cíl. 
 
FARMA Otročín 2020: Investice do krajiny, 
infrastruktury, pozemků i technologií

Vytvořili jsme desítky krajinných prvků. Založili 
a opravili vybrané tůně a rybníky. Obnovili 
několik porušených meliorací. Zlepšili polní 
cesty. Zprůchodnili vodní toky. Vyčistili spoustu 
pastevních ploch od odpadků a náletových 
dřevin. Vyřezali jsme cesty a hráze rybníků. 
Postavili kilometry nových ohradníků. Vysázeli 
desítky nových stromů a v tomto výčtu bych 
mohl pokračovat.

Na Beranově jsme dali vzniknout novému 
pietnímu místu za našeho kolegu pana Jaroslava 
Veselého, který nás v loňském roce nečekaně 
opustil. Na jeho milovaném kousku přírody je 
vysázeno lipové stromořadí s lavičkou, která 
přímo zve k posezení a vzpomínání. Věřím, 
že se stane navštěvovaným cílem místních 
procházek. 
Zrekonstruovali jsme celý areál pro chov 
masného skotu v Měchově. Seník dostal 
novou podezdívku, střechu i plášť. Celý areál 
je čerstvě vyasfaltovaný. Areál zdobí parkové 
výsadby. Vodu pro napájení dojnic získáváme 
z nově vybudovaného vrtu. Přes zimu ještě 
chystáme úpravu přilehlých přírodních ploch, 

kde dojde k vyřezání náletových dřevin, 
a opravu kaskády rybníků a trasy vody. Celá 
plocha pod areálem se tak připojí jako funkční 
a estetický prvek k Měchovského areálu.

V roce 2020 jsme výrazně investovali do 
nákupu pozemků. Dosáhli jsme akvizic 
o výměře bezmála 170 ha a celkově jsme se 
tak dostali na úroveň, kdy ze 75 % hospodaříme 
na vlastní půdě. Do pozemků jsme i nadále 
připraveni investovat.

Stále pokračujeme v plnění naší faremní vize 
stát se leaderem v produkci bio mléka v celé 
Evropě s využitím těch nejmodernějších 
technologií. V letošním roce jsme se také 
stali předmětem zájmu spousty televizních 
a edukativních reportáží. 

Uplynulý rok byl oproti předchozím letům 
srážkově nadstandardní. Jarní přísušek 
vystřídaly bohaté deště, což mělo výrazně 
pozitivní vliv na množství úrody. Prvně od roku 
2015, kdy začalo takřka 5 let trvající výrazné 
sucho, netrpíme nedostatkem krmivové 
základny a konečně naplníme naše kapacity 
pro mléčné stádo. V příštím roce bychom měli 
dosáhnout cílového stavu 750 kusů dojnic.

Příští rok nás čekají výrazné investice v oblasti 
strojní techniky jak pro produkci rostlinnou, tak 
živočišnou. A čeká nás jeden z nejzajímavějších 
projektů vůbec, a to totální rekonstrukce hlavní 
produkční stáje pro dojnice v Otročíně. Tento 
projekt nás posune mezi nejmodernější mléčné 
farmy v Evropě.
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Dále budeme pokračovat v opravě areálu 
dílen v Otročíně a i zde chystáme velký 
a zajímavý projekt.

Letošní rok nám neumožnil uspořádat 
obvyklé společenské akce, jako je výlov 
Borováku nebo faremní naháňku. Věřím 
ale, že o to více se vydaří příští ročníky. 

Máme za sebou rok, který spoustu dal, 
ale mnohé také nenávratně vzal. Přinesl 
spoustu poznání a zkušeností. Těším se 
na ten další a děkuji všem svým kolegům 
za jejich vytrvalou práci a nadšení, 
s jakým tvoří hodnotu naší farmy. Jsme 
TEAM!
 
Myslivecká společnost FARMA Otročín

Dovolte mi, abych představil mysliveckou 
společnost FARMA Otročín, která je 
uživatelem společenstevní honitby 
Otročín o rozloze 1433 ha převážně 
zemědělské půdy. Farma Otročín vydává 
povolenky k lovu členům myslivecké 
společnosti, kteří podle provozního řádu 
hospodaří na přiděleném úseku. Úseků je 
23, aktuálně se o ně stará 26 členů.
 
Cíle a mise našeho mysliveckého 
hospodaření

Myslivost pro nás není byznys a cílem 
našich aktivit není ekonomický zisk. 
Neprovozujeme „moderní“ lov, ale 
tradiční konzervativní myslivost 
s úctou k jejím hodnotám, které jsou 
součástí našeho kulturního dědictví. 
Minimalizujeme škody, které na 
zemědělských a lesních porostech 
způsobuje sičí a černá zvěř, a věnujeme 
se i chovu srnců, jelenů sika a muflonů.

Každoročně organizujeme dvě naháňky 
na spárkatou zvěř a jeden hon na kachny. 

V letošním mysliveckém roce, který vždy 
začíná 1. dubna, máme ke konci listopadu 
uloveno 75 kusů černé zvěře, 88 kusů 
zvěře sičí, 7 kusů zvěře srnčí, 6 kusů 
zvěře mufloní, 2 kusů zvěře jelení, 25 
lišek a 2 jezevce. Pro srovnání v loňském 
mysliveckém roce jsme ulovili 103 kusů 
zvěře černé, 99 kusů zvěře sičí, 11 kusů 
zvěře srnčí, 10 kusů zvěře mufloní, 182 
kachen a 42 lišek.
Pravidelně předkládáme zvěři cukrovou 
řepu, ovoce, obiloviny, kukuřici, seno, 
sůl a další minerály. Všechny nás spojuje 
láska a úcta k přírodě, lesu, zvěři a životu. 
Naše činnost je nedílným prvkem 
koloběhu přírody i Farmy Otročín. 

A co se dělo v Bemagru?

Máme za sebou první rok v Bemagru 
a musím konstatovat, že byl plný nových 
poznání. Bemagro má s Farmou Otročín 
podobný a navzájem se doplňující 
produkční program, třebaže se oba 
podniky nacházejí ve výrazně odlišných 
regionech.
V Bemagru jsme v roce 2020 měli 
také velice srážkově bohatý rok, a to 
násobně více než v západních Čechách. 
Srážky velice často omezovaly sklizeň 
a průběh polních prací. Nicméně i přesto 
byla úroveň produkce rostlinné výroby 
co do objemného krmiva pro dobytek 
historická.

Během necelého roku se nám podařilo 
takřka naplnit kapacity stájí pro chov 
dojnic a bezmála zdvojnásobit mléčnou 
produkci. Bemagro se během letošního 
roku stalo farmou s druhou nejvyšší 
produkcí bio mléka v ČR.

Realizovali jsme několik rychlých, 
Otročínem ověřených technologických 
investic, které již v tomto roce přispěly 

k zefektivnění procesu a  přinesly 
očekávané výsledky.

Na začátku roku jsme nastavili jasnou 
a srozumitelnou faremní sdílenou 
vizi, kterou skrze strategické kroky 
naplňujeme.

Bemagro prošlo během prvního roku 
poměrně zásadní transformací nejen 
organizační a procesní, ale především 
myšlenkovou a strategickou. Bemagro 
nově od podzimu řídí můj dlouholetý 
kolega z Otročína Ing. Martin Všechovský. 
Moc si přeji a držím mu palce, aby si získal 
své kolegy a vytvořili společně TEAM, 
protože jen tak se nám společně podaří 
v Bemagru uspět a naplnit faremní vizi.
Děkuji všem kolegům v Bemagru za 
přístup a za jejich náročnou práci v rámci 
procesu změn a společného poznávání 
se během prvního roku. 
 
Richard Tintěra
Jednatel Farma Otročín

Martin Všechovský
Jednatel Bemagro
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HOPI Whatsapp life
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TRADIČNÍ HOPI TEAMBUILDING OPĚT 
NA BĚŽKÁCH
Přes osmdesát manažerů z pěti zemí se v lednu 
sjelo k vodní nádrži Souš v Jizerských horách, 
aby ve dvou turnusech zdolávali nástrahy 
fyzické i mentální. Tato tradice vznikla už 
v roce 2014. Vedoucí pracovníci z celé skupiny 
se takto pravidelně setkávají v neformálním 
prostředí, kde mají příležitost se navzájem 
lépe poznat uprostřed situací, které je často 
dostanou mimo jejich komfortní zónu.

Organizátoři, v čele s Petrem Novákem (Group 
CEO HOPI HOLDING), připravili dvoudenní 
program, který vyvrcholil bojovkou. Účastníci 
museli prokázat fyzičku zdoláním 20 km na 
běžkách i chladnou logiku při řešení nelehkých 

hádanek. Komunikace uvnitř týmů i mezi nimi 
byla pilířem k úspěšnému zvládnutí finálního 
úkolu, při němž všichni účastníci kompletovali 
složitou mozaiku.
 
„Ano, TEAM WORK je způsob, jak obstojíme 
v každé výzvě,“ shrnul Petr Novák hlavní 
poslání teambuildingu.
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Výsledky závodu

Děti do 10 let 15 km
1. Robin Mlích
2. Jakub Chmela
3. Lukáš Šťastný

Muži 55 km
1. Ondřej Olšar
2. Václav Šuser
3. Ondřej Zima

Ženy 55 km
1. Ivana Bohatá
2. Jolana Hejzlarová
3. Gabriela Krejčí

Turistická trať 15 km
1. Jan Kovařík
2. Tereza Čechová
3. Patricie Udlínková

HOPI CUP 2020 UŽ PO SEDMNÁCTÉ
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Již po sedmnácté se první sobotu v září 
shromáždili v Jažlovicích před halou H1 
cyklističtí a turističtí nadšenci. Tradiční závod 
se i letos těšil velkému zájmu zaměstnanců, 
jejich rodinných příslušníků a obchodních 
partnerů.

Cyklistická trať na 55 km doznala malých úprav, 
které si závodníci pochvalovali. Turistická trasa 
na 15 km zůstala stejná a někteří mladší 
účastníci si ji dokonce troufli absolvovat bez 
doprovodu. Počasí nám všem přálo, mezi 
občasnými mraky vykoukly i sluneční paprsky.
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HOPI ZLATÝM PARTNEREM KONGRESU 
EASTLOG 2020
Již podruhé jsme se stali zlatým partnerem 
kongresu Eastlog – největší události svého 
druhu v České republice. Event tematicky 
pokrývá celý obor logistiky, reflektuje nejnovější 
trendy a podporuje oborový networking.
Na podiu HOPI reprezentoval Michal Vosyka 
(VAS Inovation manager), který představil 
koncepci, jak nastavit prostředí, aby vznikaly 

inovace v oblasti „value added services“ neboli 
VAS. Náš stánek nabídl expozici s cobotem, 
který živě předváděl paletizaci a depaletizaci 
kartonů.
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KULINÁŘSKÉ UMĚNÍ PERFECT 
CATERINGU OZDOBILO FORBES 
GALAVEČER RODINNÝCH FIREM
Na Forbes Galavečer rodinných firem se do 
karlovarského Grandhotelu Pupp sjeli zástupci 
rodinných firem z celé České Republiky 
a HOPI u toho nemohlo chybět. Sdílení hodnot 
rodinných firem, smysl pro tradici a jedinečnou 
firemní kulturu – to byla klíčová témata, která 
spojovala publikum v sále. HOPI se za účasti 
Davida a Martina Piškaninových prezentovalo 

jako partner večera. Náš tým z Perfect 
Cateringu za asistence domácí kuchařské 
sestavy Gradhotelu Pupp připravil fascinující 
menu, které hosté hodnotili na připravených 
kartách. Pro Perfect Catering to byla historicky 
první příležitost předvést své dovednosti poté, 
co se na jaře stal členem naší skupiny.
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PŘEVZALI JSME 
TISÍCÍ VOZIDLO 
SCANIA
První vozidlo značky Scania si společnost HOPI 
pořídila už v roce 1999. „V podnikání je důležité 
partnerství a já mám velkou radost, že naše 
spolupráce měla a má stále smysl. Výsledkem je 
pak toto jubilejní, tisící vozidlo,“ říká zakladatel 
HOPI František Piškanin.
 
V souvislosti s převzetím jubilejního tisícího 
vozu uspořádala společnost HOPI mezi vlastními 
řidiči soutěž o to, kdo usedne za jeho volant. 
Rozhodovalo se mezi desítkou současných 
řidičů HOPI, kteří se o svěřené vozy doposud 
nejlépe starali. Předvýběr přitom určovala kritéria 
jako například dosavadní spotřeba paliva či 
bezpečnost při řízení. 

Tato desítka se pak utkala v pěti ryze praktických 
disciplínách. Čekalo na ně couvání na rampu, 
nakládka palet, odjezd, návrat k rampě 
a závěrečné vyložení celého nákladu. Rozhodoval 
nejen výsledný čas, ale také bezpečnost, takže 
řidiči mohli dostat trestné body například za 
nepoužití klínu, reflexní vesty či bezpečnostní 
obuvi nebo za nezajištění palet při odjezdu 
z rampy. 

Absolutním vítězem se stal Olexandr Stahkov, 
který v HOPI pracuje již 5 let. Nově tak usedne 
za volant jubilejního, tisícího vozu se speciálním 
zeleným lakem a grafikou, která tuto významnou 
metu připomíná. Od ostatních vozidel společnosti 
HOPI je tak jednoduše rozeznatelný.
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V HOPI ZŮSTÁVÁME SPOLEČENSKY 
ZODPOVĚDNÍ ZA KAŽDÉ SITUACE
Ani během náročného roku 2020 jsme 
nezapomněli na podporu společensky 
prospěšných aktivit. A tak zatímco v rámci 
holdingu putovaly investice hlavně do 
výstavby a nových společností, za jeho 
branami naše prostředky pomáhaly 
nejrůznějším organizacím, jejichž 
smyslem je pomáhat, rozvíjet a kultivovat. 

Sport, vzdělávání, pomoc lidem v tíživých 
životních situacích a v neposlední řadě 
i zdravotní péče – to všechno jsou oblasti, 
do kterých v roce 2020 putovaly dary z HOPI 
Holdingu v celkové výši přes 10 000 000 Kč.
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