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Pane Sychro, ocenûní a diplomy získa-
lo víc va‰ich v˘robkÛ, proã si nejvíce cení-
te diplomu, kter˘ na soutûÏi v Pardubicích
získal vá‰ fiemesln˘ chléb?

Domnívám se, Ïe právû kvalitní chléb,
kter˘ je vysoko cenûn pro jeho chuÈ, vÛni,
trvanlivost a celkovou kvalitu, je oprávnû-
nû na‰í chloubou. VÏdyÈ chléb by mûl b˘t
základem kaÏdého pekafiství. Tradice vítá-
ní v˘znamn˘ch hostÛ chlebem a solí po-
tvrzuje skuteãnost, Ïe v na‰ich konãinách
tvofiil chléb vÏdy základní potravinu. 

Navíc soutûÏe o nejlep‰í fiemesln  ̆chléb se
úãastníme jiÏ od vzniku této  kategorie v roce
2002. Po celou tu dobu, tedy 13 let, je
Bene‰ovsk  ̆chléb hodnocen jako v˘robek vy-
nikající kvality. Je to pro nás tedy také zpÛsob
nezávislé kontroly, která prÛbûÏnû potvrzuje, Ïe
na‰e snaha o udrÏení nejvy‰‰í kvality je úspû‰-
ná. O tom, Ïe se jedná o prestiÏní soutûÏ, svûd-
ãí fakt, Ïe se jí v posledních letech úãastní i vel-
kov˘robci peãiva, jejichÏ hlavní doménou jsou
dodávky levného peãiva pro obchodní fietûzce.

Pfiedpokládám, Ïe dlouhodobû udrÏet
laÈku kvality na nejvy‰‰ích pfiíãkách není
jednoduché...

Po urãitou dobu byl problém odolat tlakÛm
prodejcÛ na sniÏování cen, coÏ se dá uskuteã-

nit jen pouÏitím
ménû kvalitních
surovin. Na‰tûs-
tí se v poslední
dobû projevuje
stále víc zájem
z á k a z n í k Û
o kvalitní potra-
viny; jiÏ se do
vûdomí vefiej-
nosti dostal po-
znatek, Ïe kvali-
tu není moÏno
pofiídit za nej-
niÏ‰í cenu. Stále
víc lidí je ochot-
no za chutné pe-
ãivo si pfiiplatit. Chci také podûkovat na‰im
zamûstnancÛm, ktefií mají na kvalitû na‰í
celkové produkce v˘znamnou zásluhu.

Vá‰ provoz, kter˘ má velk˘ podíl noãní
práce, je umístûn ve stfiedu Bene‰ova;
nemáte problémy s místní samosprávou
kvÛli noãnímu ruchu?

S vedením obce i obyvateli Bene‰ova
máme velmi dobré vztahy. KoneckoncÛ na-
‰e spoleãnost vytváfií témûfi padesátku pra-
covních míst, coÏ je v na‰em regionu cenû-
no. Navíc se snaÏíme z prostfiedkÛ firmy

poskytovat pomoc tûm, ktefií ji potfiebují;
podporujeme akce pro dûti nebo seniory,
místní spolky, zafiízení pro postiÏené obãa-
ny jako tfieba Betany v Boskovicích.
KaÏdoroãnû pfiispíváme na rÛzné kulturní,
spoleãenské a sportovní akce. Letos to by-
ly napfiíklad Boskovické bûhy, Quanto cup
– turnaj malé kopané a mnoho dal‰ích. 

Pokud si ale mám postûÏovat, tak by to
bylo na sluÏby poskytované státní správou;
konkrétnû mám na mysli stav silniãní sítû na
území okresu Blansko. V na‰em regionu jsou
snad nejzanedbanûj‰í silnice ‰iroko daleko.
Hodnû jezdím v âechách i na Moravû po 
okresních silnicích, ale tak mnoho zcela roz-
bit˘ch vozovek, jaké jsou na Blanensku, jsem
nikde nevidûl. U nás, v okolí Bene‰ova, jsou
silnice podobné tankodromu; staãí v‰ak pfiejet
na území sousedního okresu a kvalitnûj‰í 
údrÏba je hned patrna. JelikoÏ nedílnou sou-
ãástí ãinnosti na‰í spoleãnosti je rozvoz peãi-
va, ‰patn˘ stav vozovek nás stojí nemalé pro-
stfiedky nutné k opravám vozového parku.

Zmínil jste rozvoz peãiva; kam v‰ude
své v˘robky rozváÏíte?

Máme tfii vlastní prodejny; zde v Bene‰ovû,
v Boskovicích a v Prostûjovû. Na‰e v˘robky
rozváÏíme do obchodÛ COOP na Blanensku
a okolí, do prodejen spoleãnosti Quanto na

Svitavsku a do mnoha dal‰ích men‰ích obcho-
dÛ v ‰irokém okolí.

MÛÏete pfiiblíÏit sortiment pekárny DO-
PES, kter˘ zákazníkÛm nabízíte?

Kromû základního sortimentu, kter˘ tvo-
fií chléb a rohlíky v rÛzn˘ch gramáÏích, jsou
to stále více Ïádané v˘robky zdravé v˘Ïivy;
jako chléb ‰paldov˘, rohlíky celozrné, cere-
ální, grahamové a mnoho dal‰ích. Také v té-
to kategorii se mÛÏeme pochlubit ocenûním
na‰eho peãiva. Dále dodáváme na pulty pro-
dejen mnoho druhÛ slaného a sladkého pe-
ãiva; namátkovû bych jmenoval rohlíky se
s˘rem, slaninou, malé pizzy, koblihy a kolá-
ãe s rÛzn˘mi náplnûmi a zhruba 50 dal‰ích
druhÛ rÛzného peãiva. Ucelen˘ sortiment
nabízí na‰e podnikové prodejny, kde navíc
je moÏno zakoupit na‰e peãivo v kombinaci
s rÛzn˘mi doplÀky, takÏe na místû lze po-
snídat, ãi posvaãit. Takovéto ucelené svaãi-
ny dodáváme i pfiímo do ‰kol, napfiíklad do
Pedagogické ‰koly v Boskovicích.

Pfiehled o na‰em v˘robním sortimentu
a také o v‰ech diplomech a ocenûních na-
‰í produkce najdou zájemci na podniko-
vém webu: www.dopes.cz.

Pane Sychro, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Diplom z roku 2014.

Na soutûÏi v˘robcÛ chlebÛ, kterou organizuje Podnikatelsk˘ svaz pekafiÛ a cukráfiÛ v âR, získala letos pekárna
DOPES opût diplom potvrzující vynikající kvalitu jejich hlavního produktu – fiemeslného Bene‰ovského chleba.
Jednatele spoleãnosti DOPES s.r.o., Antonína Sychry, jsem se zeptal:

Bene‰ovská pekárna DOPES
získala opût ocenûní za vynikající kvalitu
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