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Vyrostli díky klasickému
chlebu a rohlíku, dnes firma
Kompek sází na trendy
zdravou výživu v podobě
bílkovinných krekrů a chleba
pro vegany. I když jednatel
firmy Marek Nozar tvrdí, že
pro pekárnu bude běžné
pečivo ještě dlouho stěžejní.
Závod po revoluci
zprivatizoval jeho dědeček,
nyní ho vede třetí generace.

EVA PODROUŽEK FRYŠAROVÁ

KLADNO Dvě stě padesát tisíc rohlí-
ků, sto tisíc housek a deset tisíc
chlebů putuje každý den z kladen-
ské pekárny Kompek k zákazní-
kům v Praze a středních Čechách.
I když Marek Nozar přiznává, že
mentalita zákazníků se vlivem
vlny zdravého životního stylu změ-
nila. „Zákazníci se částečně odklá-
ní od běžného pečiva a klasického
chleba,“ říká Nozar. Dle něj chce
mladá generace rozmanitost, prefe-
ruje speciální chleby menších gra-
máží, žitné, celozrnné a doplněné
o různé druhy semen. „Chléb
o hmotnosti dvanáct set gramů, kte-
rý v minulosti tvořil základ jídelníč-
ku u většiny rodin, se dnes dostává
do pozadí zájmu spotřebitelů. Zá-
kazník má takový výběr, že při ná-
kupu vybírá podle chutí jednotli-
vých členů rodiny a klasický chléb
preferuje ve formě nakrájené půlky
či čtvrtky,“ popisuje Nozar.

Sázka na novinky vyšla
Kompek i kvůli výše popsaným dů-
vodům před čtyřmi roky vsadil na
bílkovinné krekry a veganský
chléb. „Tyto produkty jsou pro nás
nyní nejzajímavější, věřili jsme
jim a vyšlo nám to,“ podotýká Ma-
rek Nozar s tím, že například pro-
deje chleba pro vegany rostou me-
ziročně o třicet až čtyřicet procent.

Takové výrobky jsou pro pekár-
nu dobře uchopitelné i z hlediska
marketingu. „Bojujeme s tím, že pe-
čivo je hodně ‚no name‘ výrobek,
rohlík je prostě rohlík a jeho výrob-
ce není tou hlavní informací, která
zákazníka zajímá,“ nastiňuje ředi-
tel. Alespoň částečně se to firma
snaží napravit – a navázat tak kon-
takt se zákazníkem – u chleba. Poří-
dila si speciální laser, který techno-
logií tepelného gravírování dokáže
na kůrku vypálit název podniku,
zdůraznit, že se jedná o výrobek od
českých pekařů, oslavovat olympiá-
du nebo třeba popřát k svátku.

Ekonomickým základem pekár-
ny totiž stále zůstávají chléb, rohlík
a housky. „Bez nich bychom nemoh-
li fungovat. Je příjemné dělat krek-
ry a veganský chléb, ale jejich ob-
jem není a ještě dlouho nebude pro
ekonomické výsledky pekárny roz-
hodující,“ upřesňuje Nozar. Oproti
statisícům kusů běžného pečiva den-
ně vyexpedují zatím deset až pat-
náct tisíc sáčků bílkovinných krek-
rů měsíčně. Do budoucna ovšem
jednatel připouští, že by stále rostou-
cí segment speciálního pečiva mohl
převládnout. Snažíme se rozšiřovat
sortiment, který nyní čítá pět set dru-
hů pečiva. „Omezujeme výrobky,
které má každá druhá pekárna, a stá-
le více se soustředíme na využití bíl-
koviny a vlákniny ve speciálních vý-
robcích. Vývoj zaměřujeme na větší
využití špaldy, žita a celozrnných
mouk,“ dodává Marek Nozar.

Firmu drží rodinná tradice
Příběh pekárny sahá do roku
1898, kdy k původnímu dolu Her-
get přibyl parní mlýn bratří Klin-
gera & Poppera. Ten o třiadvacet
let později koupila Velkonákupní
společnost družstev v Praze, jež
ho modernizovala a doplnila o dal-
ší potravinářské provozovny – prá-
vě pekárnu, ale i továrnu na těsto-
viny či marcipán a perník. Podob-
ných provozů po republice fungo-
valo – a převážně stále funguje –
dalších jedenáct. Po válce byl
areál znárodněn a začleněn do ná-
rodního podniku Středočeské pe-

kárny a cukrárny. A v roce 1969
mlýn vyhořel.

„O obnovu mlýna jsme se ni-
kdy nepokoušeli. Přece jen na kon-
ci devatenáctého století tu nebyla
žádná zástavba, dnes by o rušný
provoz nikdo nestál. Navíc když
děda pekárnu získal, soudobé
mlýny už byly efektivnější, nemě-
lo smysl do toho našeho investo-
vat,“ vysvětluje Nozar. Areál
Kompeku dnes stojí v samém cen-
tru Kladna, jen pár ulici od hlavní
třídy. A kdyby rodina akceptovala
nabídky na prodej, nejspíš by ho
nahradilo nákupní centrum.

Pekárnu František Škuthan zpri-
vatizoval v roce 1994. „Děda se
pohyboval v zemědělství, byl stat-
kář. Po revoluci začal úspěšně ob-
chodovat s obilím, povedlo se mu
něco vydělat a znal problematiku
pěstování, zpracování i obchodo-
vání. Podal si tak několik privati-
začních projektů na potravinářské
provozy,“ říká Nozar. I tak si na
více než 90 procent počáteční in-
vestice musel půjčit od banky.

Svým potomkům vedení firmy
Jaroslava Nozarová, dcera Františ-
ka Škuthana, předala před pěti
lety. Dnes se oba ve firmě objeví
spíše sporadicky a jejich role je
již pouze poradní. Marek Nozar
spolu se sestrami Anetou a Deni-
sou vnímali rodinnou firmu odma-
la. Už jen tím, že se domovem ne-
ustále linula vůně čerstvého peči-
va a o práci se diskutovalo denně.
„Bylo nasnadě, že firmu jednou
zdědíme,“ tušil stávající jednatel.
„Ale nikdo nás nenutil. Spíš vní-
máme, jakou práci to dalo genera-
cím před námi,“ dodává. Touží dr-
žet tradici rodinné české firmy
a o společnících či cizím kapitálu
nechce slyšet.

Potomci ale rozhodně nedostali
vůbec nic zadarmo. „Dědovi bylo
jasné, že musíme začít od píky. Tře-
ba má první práce byla čištění
plechů od připálených zbytků. Do-
stanete špachtli, dvě stě plechů
a pět hodin se nezastavíte,“ popisu-
je Marek Nozar. Až postupně se
děti vypracovaly do vedoucích po-
zic, pravomoci rozdělovala mamin-
ka Jaroslava – třicetiletý Marek fir-
mu řídí, Denisa se stará o marke-
ting a Aneta bude mít po návratu
z rodičovské dovolené nejspíš na
starosti export společnosti. „Nikdo
ale není víc než druhý. Rodina je
pro nás priorita,“ podotýká Nozar.

Krize pekařského řemesla
Na linkové výrobě rohlíků, chleba
a housek je minimální podíl lidské
práce. Stěžejní roli tu zaměstnanci
hrají při dávkování surovin a hlídá-
ní kvality. Těsto je totiž živé a vý-
robu může ovlivnit řada faktorů,

jako je změna teploty nebo tlaku,
roční období, ale i parametry mou-
ky. Oproti tomu sladké pečivo, růz-
ně plněné, vázané a pletené, prová-
zí lidská ruka na každém kroku vý-
roby.

V současné chvíli pracuje
v Kompeku 250 kmenových za-
městnanců, spolu s agenturními lid-
mi a řidiči jsou jich až čtyři stov-
ky. Firma ovšem nyní, když střed-
ní Čechy sužuje extrémně nízká
nezaměstnanost kolem 2,6 pro-
centa, bojuje s nedostatkem šikov-
ných kolegů. Vyučení pekaři, cuk-
ráři a technologové jsou nedostat-
kovým zbožím.

„Hlavním problémem je velký
přetlak pekařských kapacit, a tím
pádem velká konkurence. Pekař-
ské výrobky jsou poslední super
čerstvé potraviny, jejich životnost
v nebaleném stavu je čtyřiadvacet
hodin. To znamená, že pekaři vyrá-
bí každý den ve dne v noci, o ví-
kendech a o svátcích,“ vysvětluje
jednatel firmy. Když se podle něj
dají tyto aspekty dohromady, hned
je jasné, že to není snadná práce,
která je navíc neadekvátně ohodno-
cena. „Extrémně konkurenční pro-
středí nám neumožňuje nastavit od-
povídající prodejní ceny. Naše
marže nejsou stejně vysoké jako
v jiných odvětvích,“ říká Nozar.

Úskalím oboru je i to, že rohlík
a chléb jsou takzvanou sociální po-
travinou. Marek Nozar proto připo-
míná, že již za první republiky byl
chléb dotován, aby bylo možné na-
sytit národ. „Prodej základního
chleba a rohlíku krátkodobě roste
pouze v období ekonomické nedo-
statečnosti. Zatímco v době hojnos-
ti lidé utrácejí a kupují si dražší vý-
robky, v krizi šetří a sahají po vět-
ším objemu za méně peněz,“ dopl-
ňuje Nozar.

Jedním dechem ale dodává, že
lidé by si měli uvědomit, že rohlík
a chléb nemohou stát tolik co před
deseti lety. „Zdražují se vstupní su-
roviny, rostou ceny energií, pohon-
ných hmot a zvyšují se i mzdy,“ vy-
počítává Nozar. Naštěstí už děde-
ček nastolil pravidlo, že většina zis-
ku se investuje zpět do firmy.
„Díky tomu máme moderní výrob-
ní zařízení, snižujeme spotřeby
energií a jsme schopni zvládnout
i horší období,“ doplnil Nozar.

Obrat zvýšila mražená výroba
Odběrateli pekárny jsou malé nezá-
vislé prodejny, české maloobchod-
ní sítě i nadnárodní řetězce. Na-
vzdory klesající spotřebě pečiva
v Česku se firmě daří nabírat nové
zákazníky a díky tomu růst.

Nicméně podle Nozara je dnes
všeobecně přebytek pekařské pro-
dukce. Velikost kladenské výroby,

kde se zpracuje 40 tun mouky den-
ně, je ale dána historicky. „Pekár-
ny, které se postavily za socialis-
mu, fungují dodnes. V tu chvíli by
byla kapacita dostatečná. I když
přibylo strávníků, vykompenzuje
se to tím, že mladší generace kon-
zumuje pečivo méně. Jenže tu vy-
rostly další provozy,“ vysvětluje
ředitel Kompeku s tím, že má zhru-
ba 40 procent výrobní kapacity vol-
né. Na druhé straně ji nepotřebuje
naplnit za každou cenu, chce si udr-
žet určitou úroveň.

Kupříkladu chléb Kladenský
klas zvítězil v soutěži Středočeské-
ho kraje o značku Regionální potra-
vina v kategorii Pekařské výrobky.
Další firemní výrobky se mohou
pyšnit oceněním České a Dětské
chuťovky. „Také se snažíme držet
vyšší procento tuku v rohlíku, ko-
lem pěti procent, a tím se odlišit od
konkurence. Výrobek má pak delší
trvanlivost, je křupavý, není za
chvíli gumový a ve výsledku je
i chuťově lepší. Jenže tuk je jedna
z nejdražších položek rohlíku,“ na-
stiňuje Marek Nozar.

Za posledních pět let narostl ob-
rat firmy o 150 milionů korun, ze-
jména díky novému zaměření se
na výrobu mražených pekařských
polotovarů. Jejím typickým před-
stavitelem jsou máslový loupák
nebo císařský a žitný rohlík. Vyro-
bené množství je tak malé, že by se
v čerstvé podobě nikomu nevypla-
tilo. „Díky mraženým polotova-
rům se zlepšila dostupnost a čers-
tvost. Naše receptury a postupy vý-
roby a mražení jsou upraveny tak,
že zlepšují vláčnost a chuť peči-
va,“ říká Nozar. K tomu firma pro-
vozuje výrobu cukrářskou. Svého
času se soustředila na medovník,
netradičně v osmi příchutích, ale
podle jejího šéfa je éra těchto dortů
v České republice již na ústupu.
„Je to specifický dort pro určitý
okruh spotřebitelů, navíc není lev-
ný. Zamýšlíme s ním proto oslovit
zahraniční trhy,“ představil plány
do budoucna Marek Nozar. Právě
orientace na zahraniční obchod je
jeho další prioritou. „Máme připra-
veno několik zajímavých výrobků
na export, pravidelně jsme na za-
hraničních výstavách a sbíráme
zkušenosti. Pevně věříme, že uspě-
jeme,“ uzavírá Marek Nozar.
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Marek Nozar nyní vede českou rodinnou firmu Kompek. Z pozice jednatele touží udržet a nadále rozvíjet její rodinný charakter a o společnících či cizím kapitálu tak nechce ani slyšet. FOTO MAFRA MICHAL ŠULA

Chléb, rohlíky a housky se v rodinné firmě Kompek vyrábějí na automatických
linkách. Oproti tomu pro sladké pečivo je typická ruční práce. Sladkosti, hlavně me-
dovník, se mají navíc stát vývozním artiklem firmy. FOTO MAFRA MICHAL ŠULA
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Mladí lidé už nechtějí jíst jen rohlíky


