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Pane Tich˘, jaké byly zaãátky? Jak
vznikla pekárna, které má dnes renomé
spolehlivosti a je známá kvalitou sv˘ch
produktÛ?

V dubnu 1997 jsme zaloÏili spoleãnost
a následnû odkoupili od zemûdûlského
druÏstva základní vybavení pro produkci
pekafisk˘ch v˘robkÛ. Jednalo se v‰ak
o technologicky zastaralé zafiízení, takÏe
jsme hned pfií‰tí rok investovali dal‰í znaã-
né prostfiedky do nové pece s plynov˘m
vytápûním.

PÛvodnû jsme zaãínali v pronajat˘ch
prostorách nákupního stfiediska, které
jsme pozdûji odkoupili a stavebnû upravi-
li pro potfieby na‰eho provozu. Vybavení
jsme v prÛbûhu let dále modernizovali,
takÏe dnes se mÛÏeme pochlubit ‰piãko-
vou termoolejovou technologií peãení od
firmy Kornfeil a také dal‰ím moderním
zafiízením na v˘robu a balení peãiva, které
jsme dfiív jezdili obdivovat na veletrhy.
Díky tomu mÛÏeme ná‰ sortiment roz‰ifio-
vat podle poÏadavkÛ trhu o prakticky 
jakékoliv pekárenské v˘robky a hlavnû
garantovat jejich vysokou kvalitu.

Rozvoz na‰ich v˘robkÛ zaji‰Èujeme
vlastní flotilou vozÛ, kterou jsme také po-
stupnû roz‰ifiovali a modernizovali; nyní
máme 9 vozÛ urãen˘ch pro rozvoz peãiva.
V souãasnosti pracuje v na‰í spoleãnosti
50 zamûstnancÛ.

Bûhem dvou desetiletí pÛsobnosti
DOPESu na trhu jste získali celou fiadu 
diplomÛ a ocenûní kvality v˘robkÛ; pfiede-
v‰ím vá‰ fiemesln˘ chléb je vysoce hodno-
cen nejen zákazníky, ale i odborníky v
porotách soutûÏí pekárensk˘ch produktÛ.
Jedná se v‰ak o komoditu, jejíÏ cenov˘
rÛst je vnímán velmi citlivû; není pro-
blém zachovat kvalitu a konkurence-
schopné ceny souãasnû?

UdrÏet rozumné ceny je nutnost, ov‰em
tlak trhu pÛsobí na zachování cen na tak
nízké úrovni, Ïe to pfii zdraÏovaní vstupÛ
(pokud nechceme pouÏívat ménû kvalitní
suroviny), moÏné není.

S kolegou Sychrou jsme firmu zakláda-
li a stále ji vedeme s jasnou pfiedstavou, Ïe
budeme produkovat kvalitnûj‰í peãivo,
neÏ je bûÏné u konkurence. DodrÏování

poctiv˘ch receptur a pouÏívání pouze kva-
litních surovin je základní pfiedpoklad,
kter˘ od zaãátku prosazujeme a chceme
tak i pokraãovat. Oba dva máme kofieny
v zemûdûlství a to je moÏná dÛvod, proã
dokáÏeme stfiízlivû a reálnû hodnotit situ-
aci ve firmû a navíc, moÏná i tro‰ku pali-
ãatû, trvat na hodnotách, které zastáváme.
Máme pfiímou odpovûdnost za chod a
v˘sledky firmy, za dobrou povûst, které
na‰e produkty získaly a pfiedev‰ím za na-
‰e zamûstnance. 

Je tfieba vûdût, Ïe práce v pekárnû je 
nároãná, konaná po nocích, o sobotách,
nedûlích a svátcích. Na‰e pracovníky mu-
síme dobfie zaplatit, neboÈ jen kvalitní 
zamûstnanec mÛÏe odvést kvalitní práci. 

To v‰e jsou dÛvody, proã radûji snese-
me v˘ãitky, Ïe na‰e peãivo je drahé, Ïe
jsme zv˘‰ili ceny, neÏ pfiistoupit na 
v˘robu z ménû kvalitních surovin, na ‰i-
zení technologick˘ch postupÛ, ãi na 
nedostateãné mzdové hodnocení práce
zamûstnancÛ.

Ostatnû mnoho zákazníkÛ uÏ také mûní
své postoje a za kvalitní peãivo jsou 
ochotni pfiiplatit. Zaãínají ãastûji nakupo-
vat zboÏí od skuteãn˘ch pekafiÛ, místo 
toho, aby u‰etfiili pár korun za rozmrazené
a dopékané peãivo, které nikdy nemÛÏe
nahradit ãerstvé zboÏí.

Co tvofií vá‰ sortiment kromû vyhlá‰e-
ného Bene‰ovského fiemeslného chleba
a bílého peãiva?

Chléb a rohlíky tvofií základ kaÏdé 
pekafiské produkce, kterou doplÀujeme
o pomûrnû bohatou nabídku jemného peãi-
va a sladk˘ch v˘robkÛ – koláãe, záviny,
vánoãky, rÛzné druhy koblih a mnoho 
dal‰ích pochoutek. Nelze opomíjet ani
souãasné trendy zdravé v˘Ïivy; na pulty
dodáváme vícezrnné cereální peãivo a dal-
‰í speciální produkty. Rád bych ale zdÛ-
raznil, Ïe stále povaÏujeme kvalitní chléb
za stûÏejní ãást na‰í nabídky, pfiesto, Ïe je-
ho cena je niÏ‰í, neÏ by odpovídalo jeho
kvalitû i v˘Ïivn˘m hodnotám. 

Kde je moÏné va‰e produkty koupit? 
Peãivo dodáváme do ‰iroké oblasti, kte-

rá zahrnuje území ‰esti okresÛ. Dodáváme

do sítû obchodÛ Jednota COOP Boskovice
a do mnoha dal‰ích, jejichÏ poãet se nyní
pohybuje kolem 260 obchodních jednotek.
Máme také vlastní prodejny; zde
v Bene‰ovû, v Boskovicích poblíÏ ulice 17.
listopadu a v Prostûjovû na Plumlovské 
ulici. Na‰e peãivo vozíme také do ‰kol, do-
movÛ pro seniory a dal‰ích podobn˘ch 
zafiízení.

Jak hodnotíte zavedení elektronické 
evidence trÏeb? Setkali jste se s úbytkem
odbûratelÛ z fiad mal˘ch obchodníkÛ?

Nûkteré men‰í obchody na vesnicích
skuteãnû skonãily ãinnost, ale asi se ne-
dá jednoznaãnû fiíct, Ïe dÛvodem bylo
zavedení EET. Spí‰ se jedná o celkov˘
úbytek málo rentabilních provozoven,
kter˘ je patrn˘ jiÏ del‰í dobu.

Nám zavedení EET nezpÛsobilo vût‰í
problémy, tato investice do pfiíslu‰ného
zafiízení a softwaru má své v˘hody i pro
vnitropodnikovou kontrolu produkce
a skladového hospodáfiství. 

Musím fiíct, Ïe v zásadû nelze nic
namítat proti snahám státu o pfiísnûj‰í
kontrolu odvodu daní. Problém je
v tom, Ïe dlouhodobû sledujeme, Ïe
vy‰‰í v˘bûr daní neprovází zlep‰ení
sluÏeb, které poskytuje státní správa
obãanÛm a uÏ vÛbec ne podnikatelÛm.
Ano, aÈ stát díky lep‰í kontrole vybere
víc penûz, ale mûlo by se to projevit
v lep‰í infrastruktufie a v‰ude tam, kde
stát zaji‰Èuje servis pro své obãany.
BohuÏel, to se dlouhodobû nedûje, pfie-
sto, Ïe EET není zdaleka první snahou
o zv˘‰ení pfiíjmÛ státu. 

Mohl bych uvést pfiípad opravy vo-
zovky zde v Bene‰ovû, ale myslím, Ïe
podobné zku‰enosti s neúmûrn˘m pro-
dluÏováním vefiejn˘ch staveb má kaÏd˘
ve svém okolí. 

Co se t˘ká sluÏeb pro podnikatele,
pak bych se pfiipojil k názoru, kter˘ je
sly‰et ze v‰ech stran – nepotfiebujeme
Ïádnou zvlá‰tní pomoc, staãilo by, aby
nám státní úfiedníci neházeli klacky pod
nohy. Tedy v˘raznû zredukovat stále se
víc roz‰ifiující byrokracii a pfiedev‰ím
koneãnû vytvofiit legislativu, která bude
jednoznaãná, srozumitelná a platná tr-
vale, bez neustál˘ch zmûn, doplÀkÛ
a odporujících si v˘kladÛ.

S tûmito problémy máte za dvacet let
úspû‰ného vedení firmy urãitû hodnû 
zku‰eností. Pfiitom vím, Ïe spoleãnost 
DOPES sama vydatnû pomáhá; podporu-
jete fiadu sportovních a spoleãensk˘ch
akcí, va‰e logo je ãasto vidût mezi uvá-
dûn˘mi sponzory.

Zisk, kter˘ tvofiíme, pouÏíváme pfie-
dev‰ím na obnovu technologick˘ch zafií-
zení a na péãi o vlastní zamûstnance.
PovaÏujeme v‰ak za samozfiejmé ãást
prostfiedkÛ vûnovat tûm, ktefií pomoc 
potfiebují, pfiedev‰ím dûtem a mládeÏi na
sportovní ãinnost a také lidem v sociál-
ních zafiízeních. 

MÛÏete uvést pfiíklady?
Podporujeme sportovní a spoleãenské

aktivity spolkÛ v Bene‰ovû a okolí.
Pfiispíváme napfiíklad Domovu pro senio-
ry, ãi sociálnímu pracovi‰ti Betany
v Boskovicích. Sponzorujeme jednotlivé
sportovní akce; napfiíklad pro prvomájové
Boskovické bûhy jsme uskuteãnili mimo-
fiádnou pracovní smûnu, abychom i ve 
sváteãní den mohli závodníkÛm zajistit
ãerstvé peãivo. PfiípadÛ, kdy jsme se roz-
hodli pfiispût potfiebn˘m, by bylo skuteãnû
mnoho.

Plánujete oslavu 20. v˘roãí firmy?
Je jiÏ tradicí, Ïe pro na‰e zamûstnance

pofiádáme takzvan˘ letní den, tedy poseze-
ní s dobr˘m jídlem, pitím a zábavou.
V‰ichni se potfiebujeme obãas zastavit a
uvolnit se...

Letos je tato akce, která bude souãasnû
oslavou kulatého v˘roãí, naplánovaná na
sobotu 10. ãervna. 

Rád bych pfii této pfiíleÏitosti i zde po-
dûkoval v‰em zamûstnancÛm na‰í spoleã-
nosti, protoÏe bez nich a jejich kvalitní
práce bychom nikdy nic nedokázali.
Souãasnû také patfií dík jejich i na‰im ro-
dinám, neboÈ práce v pekárnû je ãasovû
nároãná a vyÏaduje také porozumûní
a podporu v rodinû.

Pane Tich˘, dûkuji za rozhovor a pfieji
Vám i spoleãnosti DOPES hodnû dal‰ích
úspû‰n˘ch let.

Petr Hanáãek

Pekárna DOPES dodává jiÏ 20 let
kvalitní peãivo zákazníkÛm

Moderní technologie se uplatÀuje také pfii smaÏení koblih.

Bene‰ovsk˘ fiemesln˘ chléb. Foto: archiv DOPESu.

Spoleãnost DOPES, s.r.o., byla zaloÏena v Bene‰ovû u Boskovic v roce 1997. U jejího zrodu stáli souãasní jednatelé
spoleãnosti pánové Antonín Sychra a Antonín Tich˘, kterého jsem se zeptal:
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