
 

 

MD logistika otevírá nový sklad 
 
Nový sklad zvýší kapacitu mrazírenských skladů MD logistiky o čtvrtinu 
 
Dašice, 4.5.2017 – Společnost MD logistika dnes slavnostně otevřela nový 
mrazírenský sklad vybudovaný ve svém areálu v Dašicích. MD logistice tak o 
čtvrtinu vzroste skladovací kapacita pro mražené zboží. Při této příležitosti si 
firma také připomněla patnácté výročí svého vzniku z někdejšího podniku 
Mrazírny Dašice.  

Nový mrazírenský sklad C9 nabízí prostory s vnitřní teplotou -24°C o ploše 1 
997 m2, což představuje 4 256 paletových míst a až 4200 t uskladněného zboží. 
Nová hala je propojena s rampou příjmu zboží a s expediční rampou stávající 
mrazírenské haly. Investice v hodnotě převyšující 55 mil. Kč vyrostla na místě 
nevyhovujícího skladu z 90. let.    

V souvislosti s otevřením nového skladu byl zhruba o třetinu zvýšen výkon 
strojovny chlazení a byl zde jako první v ČR instalován hybridní kondenzátor čpavku 
Jaeggi, který umožňuje při výrobě chladu kombinaci suché a mokré kondenzace. 
Díky vyšší účinnosti ušetří oproti dosud používaným odpařovacím kondenzátorům 30 
– 50 % nákladů na energie a vodu (dle počasí). Odpadním teplem se vytápí podloží 
mrazírny a také šatny zaměstnanců.  

Sklad je unikátní, protože nemá žádný vnitřní sloup a mohl být tak 
stoprocentně využit pro osazení regály. Instalovaná světla využívající LED diody 
snižují spotřebu elektrické energie a oproti klasickým svítidlům vyzařují nižší tepelný 
výkon do okolí. 

Ke skladu přiléhá příjmová/výdejová zónu pro 33 palet, která je chlazena na 
teplotu těsně pod bodem mrazu. Sendvičová vrata pro vykládku a nakládku jsou 
opatřena nafukovacím límcem, který po přistavení kamionu minimalizuje úniky 
chladu.  

Výstavba budovy začala 16. srpna 2016 demolicí předcházejícího objektu. V 
říjnu 2016 bylo zahájeno vrtání 34 základových pilot. Následně začala montáž 
ocelové konstrukce o hmotnosti 270 tun, do opěrných zdí budovy bylo nalito 250 m3 
betonu a na vnější opláštění haly byl použit bílý trapézový plech o ploše 5 200 m2. 
Důvodem pro bílý exteriér je vysoká odrazivost slunečních paprsků, která pomáhá 
snížit energetickou náročnost provozu. Generálním dodavatelem stavby byla firma 
MARHOLD, chlazení dodala společnost GEA Refrigeration Czech Republic. 

Slavnostního otevření skladu se zúčastnili hosté z řad obchodních partnerů 
MD logistiky a také zástupci regionálních a místních samospráv. Generální ředitel 
společnosti MD logistika Robert Kuchar během svého vystoupení připomněl dobu 
před 15 lety, kdy z přepravních aktivit  tehdejší společnosti Mrazírny Dašice vznikla 
dnešní MD logistika jako firma, která se specializuje na přepravu potravinářského 
zboží ve všech teplotních režimech. „Z roztříštěné společnosti s tržbami kolem 170 
milionů korun se nám podařilo vytvořit jednu z nejvýznamnějších logistických firem 
na českém trhu s tržbami přes 900 milionů korun. O úspěchu této transformace 
svědčí mimo jiné fakt, že kapacita nového skladu je již plně obsazena našimi klienty 
z řad potravinářských firem,“ podotkl Robert Kuchar. Mražené zboží MD logistika 
distribuuje převážně potravinářským řetězcům.  

Projekt MD logistiky řešící zásobování menších potravinářských prodejen Billa 
v centrech měst, které neumožňují závoz kamiony, postoupil letos mezi šest finalistů 
soutěže o Evropský logistický projekt roku (ELA Awards).  

 

http://www.elalog.eu/years-finalists-ela-awards-are


 

 

 
MD logistika, a.s. je česká logistická společnost zajišťující kompletní logistický servis potravinářského 
zboží. Disponuje skladovými areály v Dašicích na Pardubicku a v Praze - Horních Počernicích o 
kapacitě 92 000 paletových míst. Poskytuje služby především v oblasti FMCG (rychloobrátkové 
spotřební zboží). Ve skladech disponuje několika teplotními režimy včetně možnosti zamrazování. 
Společnost využívá více než 165 tahačů s návěsy ve zvláštním teplotním režimu, dále 15 vozidel s 
vyšší dostupností a dle potřeby i služby smluvních přepravců. MD logistika denně vyskladní cca 135 
000 kartonů, okolo 7500 palet a denně zásobuje přes 500 závozových míst v celé ČR. Společnost 
vznikla v roce 2002 z někdejšího podniku Mrazírny Dašice a dnes zaměstnává 500 lidí.  
Více na www.mdlogistika.cz 
 
Sklad C9 v datech 

 rozměry 51 x 41 m  

 čistá výška 13 m  

 skladovat lze na ploše přibližně 
2100 m

2
 

 4256 paletových pozic 

 až 4200 t zboží 

 objem vzduchu k vymrazování 
téměř 27 000 m

3
 

 sklad lze namrazit na -24 °C, 
běžná teplota se pohybuje okolo 
-20 °C 

 pro výrobu chladu MD logistika 
jako první v ČR využívá hybridní kondenzátor čpavku Jaeggi, který oproti standardním 
odpařovacím kondenzátorům ušetří 30-50 % energie v závislosti na počasí 

 je založen na 34 základových pilotech do hloubky 7–9 m z důvodu nestabilního podloží 
s vysokým podílem vody  

 samonosná ocelová konstrukce o hmotnosti 270 tun je osazena tepelně-izolačními 
sendvičovými pásy o tloušťce 200 mm  

 vnější plášť budovy z bílého trapézového plechu o ploše 5200 m
2
 

 
 
Kontakt pro další informace: 
Josef Brabec  
Czech P.R., s.r.o. 
tel. 224 210 206; 606 602 378 
e-mail brabec@czechpr.cz 
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