
Skladování a 
distribuce FMCG



VOZOVÝ PARK
185 tahačů s izotermickými 
návěsy
15 vozidel s vyšší dostupností

Dašice |  geografický střed ČR
Kapacita 30,000 palet – mražené, chlazené a suché

Praha |  ekonomické centrum ČR
Kapacita 70,000 palet – suché a chlazené (mražené pouze cross-dock)

DISTRIBUČNÍ
CENTRA

ZAMĚSTNANCI
500+ včetně externích

TRŽBY
více než €33 milionů za rok
(15% růst ročně)

DENNÍ OBJEMY

135,000
7,500

550

MD logistika je jednou z největších 
komplexních logistických společností na 
českém trhu se zaměřením na FMCG

vychystaných kartonů
palet
závozových míst
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Sklad v Praze |  kapacita 70 000 paletových pozic
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Sklad v Dašicích |  kapacita 30 000 paletových pozic
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Poskytujeme komplexní logistické služby

Teplotní režimy

Doprava ManipulaceSkladování Vychystávání

Suché zboží (až do +24°C)

Čerstvé/chlazené zboží (0 – 12°C)

Mrazené zboží (−18°C a nižší)

Procesy hlubokého zamrazování až do -35 °C

6/26

• Manipulace a evidence vráceného zboží

• Co-packing

• Tisk etiket

• Obalové hospodářství
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Detailní informace o skladu 
MD Logistika, a.s. pobočka Dašice

Křičenského 451

533 03 Dašice u Pardubic
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Umístění a skladové prostory Dašice

• Dašice u Pardubic, Křičenského 451

• Sklad je umístěn strategicky v pomyslném středu České republiky

• Leží u dálnice  D11 s přímím napojením na R35 na Olomouc a R43 na Brno

• Celková plocha  skladu 21 000 m2

• Celková paletová kapacita 25 000 paletových míst

• Sklad rozdělen dle teplotních řetězců na 11 

samostatných úseků

• Teplota skladu -25°C- + 24°C

• 26 ramp s můstky

• Zatížení regálů 1000Kg na jednu EUR paletu

• Regálové ochrany
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Snížení energetické náročnosti patří k dlouhodobým cílům 

• Stavební izolace celé budovy

• Vytápění kanceláří na mrazeném skladě odpadním teplem strojovny

• Hybridní kondenzátor

• Výměna systému chlazení za nové technologie

• Nahrazení stávající technologie výroby chladu pro chlazení ramp

• Plně automatická rychloběžná mrazírenská vrata eliminující únik chladu

• LED osvětlení v celém skladu

• Instalace fotovoltaiky na střeše mrazícího skladu – zelená energie pro vytápění

Energetický koncept
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• Požární signalizace 

• Hydranty a hasičské přístroje v budově

• Automatická protipožární vrata

• Bezpečnostní kamery v prostoru skladu

• Oplocení areálu s elektricky ovládanými vjezdovými branami

• Bezpečností agentura přítomna 24 hodin denně

Bezpečnostní koncept

9



IT řešení a certifikace

• Vlastní nebo zákaznický WMS

• WMS  MDL

• sklad - Osiris, propojení pomocí různých interface pro předávání dat (EDI, xls, csv, xml ...)

• doprava - Lori - interface  pro předávání dat (txt, csv, jsou možné i jiné formáty)

• Zákaznické WMS

• sklad - Globus (Wamas), v minulosti např. Nestlé ( SAP), Spar  (Wamas),  Ahold (G.O.L.D.), DHL  (Prins, Capri)

• Certifikáty

• IFS Logistics

• OHSAS 18001

• ISO 9001

• ISO 14001

• ISO 50001
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Nová příležitost pro vás se jmenuje S2
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Proč je S2 to pravé pro vás

• Poloha v rámci České republiky - čistý střed ČR hraje strategickou roli v distribuci v rámci tuzemského trhu a 
na Slovensko

• Dálniční síť – výhodou je dostavba R35 a plánovaný sjezd na Dašice 1,2km od skladu
• Nová hala – nová hala, která bude splňovat všechny vaše požadavky
• Vlastní doprava – nejen, že budete mít k dispozici sklad, ale využít můžete i naši flotilu 200 kamionů 
• Zkušený tým lidí – zabýváme se logistikou 20 let a proto můžeme říci, že jsme se stali odborníky v oboru
• Pravidelné prověření našich kvalit stvrzené certifikáty 



• Průmyslové nemovitosti je v ČR   9.780.667 m2

• Obsazeno 98,37 % (1,63 % volných v celé ČR)

• Ve výstavbě přes 800 tisíc m2

• Cena m2 v Praze průměrně 5,25 – 7,00 EUR/m2/měsíc 

• Cena m2 v ČR 4,40 – 5,50 EUR/m2/měsíc

• Cena v Pardubickém kraji  4,40 – 5,30 EUR/m2/měsíc

• Z dokončených projektů nejsou aktuálně žádné volné plochy v Pardubickém kraji

• Ve výstavbě je 5.164 m2 v Pardubickém kraji

Jaká je predikce 108 na chování trhu, když bude v Praze vše obsazené, kde se bude soustředit největší poptávka po 
skladech.

Poptávka zpravidla sleduje velké aglomerace a dopravní uzly na ně napojené. V loňském roce směřovala poptávka 
zejména do okolí Prahy a Brna, na hranice s Německem a do Ostravy. V letošním roce zejména v první polovině 
budou klienti vybírat z toho co ještě zbývá a lokalitě se přizpůsobí. Stále však budou vyžadovat přístup k dálnici.

Zdroj: 108 Agency

Nová příležitost pro vás se jmenuje S2
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Zdroj: 108 Agency



Nová příležitost pro vás se jmenuje S2
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Proč je stavba S2 správná cesta
• V rámci ČR a pardubického kraje nedostačující volné skladové kapacity



Nová příležitost pro vás se jmenuje S2
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O NÁS NAŠE SLUŽBY ROZVOZ MRAŽENÉHO ZBOŽÍ ČESKÁ REPUBLIKA SLOVENSKO KONTAKTYPOZITIVNÍ DOPADY

Připraveni pro stavbu

Aktuální stav 2/2022

Činnost Časová osa

Vypracování PD (DSP) hotovo

Vypracování PD na přeložku VN hotovo

Vypracování EIA (po PD VN) hotovo

Vyjádření dotčených orgánů současně s EIA hotovo

Vydání stavebního povolení hotovo

Vyhotovení prováděcí dokumentace stavby hotovo z 90% - bude dokončeno před vyhlášením  VŘ z důvodu aktuálních údajů

Sestavení rozpočtu stavby dle URS hotovo z 90% - bude dokončeno před vyhlášením  VŘ z důvodu aktuálních cen dle URS

Vyhotovení dokumentace na demolici skladu vratných obalů nezahájeno

Činnost Časová osa

Realizace přeložky VN 9 měsíců

Výběr dodavatele 1 měsíc

Schválení SOD 14 dní

Demolice skladu vratných obalů 2 měsíce

Vytvořit nový sklad vratných obalů 1 měsíc

Realizace stavby 12 měsíců

Zkušební provoz 6 měsíců



O NÁS NAŠE SLUŽBY ROZVOZ MRAŽENÉHO ZBOŽÍ ČESKÁ REPUBLIKA SLOVENSKO KONTAKTYPOZITIVNÍ DOPADY

Nové skladové prostory – suchý sklad Dašice S2

• Areál MD logistika, Dašice, ul. Křičenského
• Vzdálenost cca 5 km od Pardubic, cca 15 km od dálnice D11 
• Strategické umístění 1km od plánované rychlostní komunikace R35 směrem na Olomouc
• Rozměry (h x š x v) : 88,9 m x 245,1 m x 16,3 m
• Celková užitná plocha . 21 350 m2 
• Světlá výška skladu:  16 m
• Teplota skladu:   5°C - 24 °C
• Kapacita skladu: 40 000 EUR palet
• Sklad bude využívat 24 nakládací ramp
• EPS, SHZ
• Bezpečnostní kamery 
• Oplocení celého areálu s elektricky ovládanými vjezdovými branami
• Bezpečnostní agentura 24/7
• Regálový systém s uličkami pro retraky
• Úsporný systém LED svícení
• Součástí skladu budou kancelářské prostory a šatny 

Vizualizace nového suchého skladu S2



Nové skladové prostory – suchý sklad Dašice S2
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Půdorys a příčný řez nového suchého skladu S2



Poloha nového suchého skladu S2 včetně napojení na R35 a D11



Vlastní doprava
Flotila:

• 185 nákladních vozů s izotermickými návěsy
• 15 menších nákladních vozů s izotermickými návěsy
• 60 nákladních vozů od externích partnerů s izotermickými návěsy
• 55 nákladních vozů v rámci mezinárodní dopravy (DE,NL,A,F,I,SWE,UK..)
• DAF, Scania, MAN,Mercedes-Benz

itrailers



Bezpečná a efektivní

Vybavení:
• Všechna nákladní vozidla splňují emisní 
normy EURO 5 a 6 a jsou vybavena GPS
• Všechna vozidla osazena systémem Komtes a Tabloq – sledují 
ekonomiku jízdy, zajišťují komunikaci s řidičem, přenos dat, bezpečnost a bezpečné parkování
• TAPA pro maximální bezpečí vašeho zboží
• Bezpečné tankování – čipové tankování a jeho monitoring
• Efektivní distribuce díky pokrytí ČR a SK partnerskými depy H&S model
• Vývoj vlastní technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží Plantour

• Poslední míle – budování vlastní zásobovací sítě malé logistiky v centrech měst



Jak funguje náš HSM pro mrazené a chlazené zboží?

23/19

1
Odvoz zboží od 
zákazníka do 
HUBu

2
Uskladnění a 
konsolidace 
zboží v HUBu

3
Závoz z HUBu do 
cross-dockových
center (dep)

4
Rozvoz z dep přímo 
k zákazníkům (B2B)

5 Zpětné svozy
vratných obalů 
& zpětné vytížení

V rámci všech logistických procesů 
garantujeme dodržení veškerých 
norem a standardů včetně  IFS 
Logistics Certification.

Vratné obaly
Zákazník 1

Zákazník 2

Zákazník 3

Zákazník 4

Zákazník 5

Zákazník 6



Mapa umístění rozvozových dep 



Zelená a udržitelná logistika


