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Pane Tich˘, vím, Ïe jste pfied 18 lety za-
ãínali péct na pfievzat˘ch zastaral˘ch tech-
nologiích. Nyní je DOPES moderní pekárna
s vynikající povûstí. Byla to obtíÏná cesta?

Já se domnívám, Ïe pokud chce nûkdo
v kterémkoliv oboru podnikat s dÛrazem na
kvalitu, tak to snadné nemá nikdy. Masívní
reklama propagující v˘robky velk˘ch firem
a boj o co nejniÏ‰í cenovky v regálech ob-
chodÛ nepfieje poctivé fiemeslné práci.

Nám se podafiilo zmodernizovat potfiebné
zázemí, nakoupili jsme moderní v˘robní za-
fiízení vãetnû sázecích termoolejov˘ch pecí
od firmy Kornfeil a zajistili dostateãn˘ poãet
vozidel na rozvoz. Nyní jsme zaãali zafiazo-
vat do na‰eho vozového parku vozidla na
pohon plynem; oãekáváme úsporu nákladÛ
na pohonné hmoty a zanedbatelná není ani
men‰í ekologická zátûÏ.

Máme tedy v‰echny pfiedpoklady pro
trval˘ rÛst na‰í produkce i firmy. Kromû
jediného – nejsme ochotni pfiistoupit na
poÏadavky velk˘ch obchodních fietûzcÛ;

nejsme ochotni jít cestou pouÏívání lev-
nûj‰ích surovin a sniÏování kvality na‰eho
peãiva proto, abychom udrÏeli nízkou ce-
nu. 

Filosofie na‰í spoleãnosti spoãívá v pro-
dukci kvalitních v˘robkÛ a také v zaji‰tûní
odpovídajících platÛ na‰im zamûstnancÛm,
ktefií odvádí dobrou a nároãnou práci. 

BohuÏel tento postoj nekoresponduje se
souãasn˘m trendem sniÏování nákladÛ za
kaÏdou cenu. Proto musím odpovûdût – ano,
jsme úspû‰ná firma a ano, obtíÏná cesta to
byla, je, a bude, s tím musíme poãítat.

Máte zafiazen nûjak˘ nov˘ sortiment pe-
kafisk˘ch v˘robkÛ?

DÛraz klade-
me na hlavní 
produkty, tedy
chléb a rohlíky,
nabízíme v‰ak
mnoho dal‰ích
v˘robkÛ. Ze spe-
ciálních chlebÛ
namátkovû chléb
sluneãnicov˘, d˘-
Àov˘ s velk˘m ob-
sahem vlákniny,
‰pekov˘, samo-
Ïitn˘ ãi ‰paldov˘.
Kromû bûÏn˘ch
rohlíkÛ také gra-
hamov˘ ãi rÛzné
pizza rohlíky, 
veky a dal‰í Ïá-
dané v˘robky.
Nabízíme také
hodnû druhÛ
sladkého peãiva

– vánoãky, záviny, loupáãky, koblihy
a rÛzné koláãe. Respektujeme zájem zá-
kazníkÛ o takzvané fitness peãivo a máme
také tyto produkty zdravé v˘Ïivy ve v˘-
robním programu; letos je to celozrná
kostka a chléb fitness.  

SnaÏíme se pravidelnû zafiazovat do pro-
dukce nové v˘robky a nabídnout tak zákaz-
níkÛm vût‰í moÏnost v˘bûru.

Kde v‰ude mohou zákazníci vá‰ sorti-
ment koupit?

Máme své vlastní podnikové prodej-
ny zde v Bene‰ovû, v Prostûjovû
a v Boskovicích. Dodáváme peãivo do
sítû prodejen Jednoty Boskovice vãetnû

supermarketu COOP, dále do mnoha
dal‰ích men‰ích prodejen na Blanensku
a ãásteãnû i Prostûjovsku. Nedávno jsme
zaãali zásobovat i nûkolik obchodÛ na
severním okraji Brna a novû i nûkteré
provozovny spoleãnosti Hru‰ka. Mezi
odbûratele patfií i ‰koly, které chtûjí dû-
tem a studentÛm zajistit opravdu ãerstvé
peãivo.

Mrzí nás, Ïe v poslední dobû na vesnicích
zanikají malé prodejny, které patfiily k na‰im
stál˘m odbûratelÛm. Pravdûpodobnû tento
trend zesílí díky chystané povinnosti zavést
elektronickou on-line evidenci trÏeb; zajistit
potfiebné vybavení mÛÏe b˘t pro malé ob-
chÛdky na vesnicích docela problém.  

Logo pekárny DOPES se ãasto objevuje
ve v˘ãtu sponzorÛ rÛzn˘ch sportovních
a kulturních akcí.  

Ano, snaÏíme se podporovat potfiebné;
nejen sportovce, ale také napfiíklad tûles-
nû postiÏené. Na‰e pomoc je zamûfiena
téÏ na podporu místní spolkové ãinnosti,
domnívám se, Ïe je to i jakási povinnost
úspû‰né firmy. Nezapomínáme ani na
na‰e vlastní zamûstnance; také letos
jsme pro nû uspofiádali letní besídku
s obãerstvením. Chtûl bych je‰tû touto
formou podûkovat v‰em, ktefií v na‰í fir-
mû pracují; velmi dobfie víme, Ïe bez je-
jich kvalitní a poctivé práce bychom se
nemohli chlubit kvalitními produkty
a osmnáctiletou úspû‰nou ãinností na‰í
pekárny.

Pane Tich˘, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

PEKÁRNA DOPES BENE·OV

Interiér prodejny v Boskovicích.  (foto ph)

Bene‰ovská pekárna DOPES záso-
buje peãivem ‰iroké okolí jiÏ 18 let. Za
tu dobu si na‰la mnoho vûrn˘ch zákaz-
níkÛ ktefií ví, Ïe Bene‰ovsk˘ chléb sice
nepatfií k levn˘m produktÛm na trhu,
ale jeho vysoká kvalita je nemûnná
a léty provûfiená. Firma se opakovanû
úãastní odborn˘ch pekafisk˘ch soutûÏí,
na kter˘ch získal fiemesln˘ chléb
z Bene‰ova u Boskovic celou fiadu oce-
nûní, vãetnû vítûzství v této kategorii.
Jednatele spoleãnosti DOPES pana
Antonína Tichého jsem se zeptal:
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