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Řekněte nám něco o Globusu 
jako rodinné firmě. V rámci 
rodiny jste už šestý v pořadí, 
jaké hodnoty vyznává rodina 
Bruchových?
Můj prapradědeček Franz Bruch 
založil naši rodinnou firmu v roce 
1828 jako malý obchod s koloniál-
ním zbožím. Ve zprávě o zahájení 
činnosti svého obchodu slibuje 
„nejlevnější a nejřádnější služby“. 
V dnešním jazyce to znamená záva-
zek poctivosti a férovosti. 

A my se této původní myšlen-
ky držíme dodnes. Naším cílem je 
stanovovat stále nová měřítka pro 
kvalitu života a každý den našim 
zákazníkům poskytovat ty nejlepší 
služby. Chceme být nejpodnikavěj-
ším podnikem v naší branži, proto 
svým zaměstnancům dopřáváme vel-
kou svobodu a dáváme jim dostatek 
prostoru pro spoluutváření firmy. 

Před 25 lety, v roce 1996, jste 
vstoupili na český trh. Od té 
doby se maloobchodní trh 
výrazně změnil. Jaké byly ty 
největší změny, které jste zažil?
Když byl v roce 1996 zahájen provoz 
prvního hypermarketu Globus 
v Brně, nikdo ještě netušil, jak velké 
úspěchy bude náš koncept v Čes-
ké republice slavit. Náš obchodní 
model byl tehdy v Česku něco úplně 
nového, existovaly tu primárně 
malé a specializované obchody 
a pouze několik supermarketů. 
Expandovat s konceptem One Stop 
Shop v doposud neznámém rozsahu 
byl odvážný krok mého otce. 

Dnes jsme rádi, že jsme se 
k tomuto kroku odhodlali, protože 
česká divize zaujímá v naší firmě vý-

Nyní zde provozujete patnáct 
hypermarketů. Čím se liší od 
konkurence a co nabízíte svým 
zákazníkům?
V rámci České republiky vnímáme 
sami sebe jako českého prodejce, 
jako součást komunity, se sorti-
mentem přizpůsobeným přáním 
a potřebám regionu. Už spoustu let 
podporujeme regionální zeměděl-
ce a výrobce tím, že jim v našich 
hypermarketech poskytujeme 
platformu pro uvedení na trh. 
Tato partnerství staví na férových 
podmínkách a osobním kontaktu 
založeném na rovnosti. A samozřej-
mě se vyznačujeme i širokým a roz-
manitým sortimentem produktů, 
které jdou s dobou, máme napří-
klad bezkonkurenční nabídku bio 
potravin, vegetariánských a vegan-
ských alternativ nebo speciálních 
bezlaktózových, bezlepkových nebo 
bezfruktózových produktů.

Plánujete další expanzi na 
českém trhu? Před deseti 
lety jste otevřeli poslední 
hypermarket v Havířově.
V posledních měsících jsme v or-
ganizaci naší české divize provedli 
několik rozsáhlých změn. Mimo jiné 
zde chceme docílit většího růstu. 
V následujících třech letech chystá-
me otevření dalších prodejen.

Kromě toho zákazníkům 
nabízíte i benzinovou stanici, 
myčku a nabíjecí stanici pro 
elektromobily. Jak náročný je 
provoz takového „ekosystému“?
Vnímáme svou odpovědnost za 
lidi, přírodu i firmu. Cíleně se o to 
zasazujeme a také v České republi-
ce neustále rozšiřujeme udržitelná 
opatření a nabídku ekologických 
produktů. Snažíme se uskutečnit 
naši rozsáhlou strategii hospodaření 
s energií, která zahrnuje různá opat-
ření udržitelné výroby energie, jako 
je výstavba fotovoltaických zařízení 
nebo také snížení energetické ná-
ročnosti v našich hypermarketech, 
například využíváním úsporného 
LED osvětlení a uzavřeného chladi-
cího nábytku.

Český trh je pro nás 
průkopníkem inovací, tvrdí 
majitel Globusu Matthias Bruch
Rodinná firma Globus působí na českém trhu už 
čtvrt století. Od té doby si v německé společnosti 
vydobyly české hypermarkety významné místo, 
kde se testují inovace a nové technologie, 
vysvětlil majitel společnosti Globus Matthias 
Bruch. 

Od července roku 2020 vede 
rodinný podnik Globus. Představuje 
již šestou generaci v jeho čele. Ve 
společnosti působí od roku 2014, 
od roku 2017 byl zodpovědný za hy-
permarket Globus Saarbrücken-Gü-
dingen. Předtím působil v irském 
řetězci supermarketů Superquinn 
a ve společnosti Ferrero Germany. 
Studoval na univerzitě v Kolíně nad 
Rýnem se zaměřením na rozvoj 
společnosti a maloobchod. Je dru-
hým nejstarším synem společníka 
Globusu Thomase Brucha.

Matthias Bruch 
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Prostřednictvím nabídky nabíje-
cích stanic pro elektromobily u na-
šich prodejen se snažíme podnítit 
i naše zákazníky ke změně smýšlení 
směrem k obnovitelným zdrojům 
energie a motivovat je k udržitelné-
mu zacházení se zdroji. 

Kromě Německa a Česka máte 
prodejny i v Rusku. Kolik jich je 
celkem a plánujete vstoupit i na 
další trhy?
V současné chvíli provozujeme 
v Rusku 18 hypermarketů Globus 
v moskevské oblasti. Teprve nedáv-
no jsme oslavili otevření nového 
logistického centra v Puškinu, což 
představuje základní předpoklad 
pro další expanzi, a to i do zcela 
nových regionů. 

Trend přesunu zákazníků 
do online prostředí zesílila 
koronavirová pandemie. 
Jakou roli by měly v příštích 
letech hrát kamenné prodejny, 
aby byly pro zákazníky stále 
zajímavé?
Rádi bychom směřovali ke skuteč-
nému mnohakanálovému prodeji. 
Kamenné prodejny budou hrát 
stěžejní roli i v budoucnu, a prá-
vě pandemie ukázala, že koncept 
hypermarketu má i nadále poten-
ciál. Naši zákazníci oceňují zážitek 
z nakupování v kamenné prodejně 
a zboží, které si kupují, chtějí vidět 
a cítit, chtějí objevovat novin-
ky a nechat si na místě odborně 
poradit. Digitální nabídky a služby 
usnadňují nákup a představují další 
složku. Spadá do toho například náš 
e-shop s možností vyzvednutí nebo 
i možné rozšíření o rozvážku domů.

Provozujete i e-shop v pražském 
hypermarketu na Zličíně. 
Jaké jsou reakce zákazníků 
a plánujete nějaké rozšíření?
Naši zákazníci v České republice jsou 
velmi otevření novým technologiím 
a reakce na náš e-shop jsou tudíž ve-
skrze pozitivní. Uvidíme, jestli bude 
velká poptávka posledních měsíců 
i nadále přetrvávat, nebo byla zapří-
činěna pouze pandemií.

znamné místo. Maloobchod v Česku 
samozřejmě v průběhu let procházel 
mnohými změnami. Dnes například 
vnímáme výraznou konkurenci, po-
stupující digitalizaci nebo neustále 
se proměňující přání lidí ohledně 
stravování, abych jmenoval alespoň 
několik aspektů.

Jak důležitá je Česká republika 
z pohledu celé firmy?
V rámci naší společnosti vyniká 
český Globus především jako prů-
kopník technických a digitálních 
inovací. Byla zde úspěšně realizová-
na řada pilotních projektů, které se 
později uplatnily i v našich němec-
kých a ruských hypermarketech, 
jako například náš samoobslužný 
systém Scan&Go, který jsme i tam 
nejprve zavedli v mobilní verzi. Glo-
bus v České republice vnímáme jako 
důležitou součást našeho pracovního 
kolektivu a klademe velký důraz na 
využití synergií z jednotlivých zemí.

Zásadní složkou všech 
hypermarketů Globus je vlastní 
pekárna, řeznictví a restaurace. 
Proč je to pro vaši značku tak 
důležité?
Naše vlastní výroby jsou srdcem 
Globusu a naším vývěsním štítem. 
Díky nim mohou vyniknout naše 
silné stránky – čerstvé regionální 
produkty, poctivé pekařské a řez-
nické výrobky a gastronomie přímo 
v hypermarketu. V Česku není žád-
ný jiný prodejce, který svým zákaz-
níkům může nabídnout srovnatelný 
servis. Odlišujeme se tak, což je pro 
mnoho našich českých zákazníků 
směrodatné při rozhodování, kam 
půjdou nakoupit. 

Globus byl v České republice 
první, kdo svým zákazníkům 
nabídl způsob nákupu Scan&Go. 
Jak důležitá je pro vás tato 
technologie? Aktuálně nabízíte 
i mobilní aplikaci Můj Globus. 
Jak ji zákazníci přijali a co jim 
nabízí?
Scan&Go nabízíme v našich českých 
hypermarketech už od roku 2013. 
Rychle se ukázalo, že zákazníci 
tento systém vítají. Dnes už má 
Scan&Go své nezastupitelné místo 
a funkce Scan&Go v naší aplikaci 
Můj Globus je pouze logickým vývo-
jovým krokem. 

Koronavirová krize dala této služ-
bě zcela nový impulz, s vypuknutím 
pandemie totiž vznikla u mnoha lidí 
potřeba pokud možno bezkontakt-
ního nákupu. Funkce Scan&Go byla 
v posledním roce využívána o více 
než 50 procent častěji než předtím. 
Kromě výrazného nárůstu používání 
ručních skenerů Scan&Go proje-
vovali naši zákazníci také zvýšený 
zájem o funkci Scan&Go v aplikaci 
Můj Globus.  ■

Jaroslav Novotný
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