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NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY – SVAZ PEKAŘŮ ONLINE

Na rostoucí význam on-line komunikace (internet, weby, e-mailing, sociální sítě) reagoval v 1. čtvrtletí 
Svaz pekařů a cukrářů, a to nejen souvislosti s omezením přímých obchodních kontaktů v období epide-
mii koronaviru. Po vytvoření profilů na sociálních sítích (FB a Instagram) byly k 1. dubnu 2020 spuštěny 
nové webové stránky svazu svazpekaru.cz a současně web stansepekarem.cz, který má zvýšit prestiž 
pekařského řemesla a pomoci při náboru „pekařského dorostu“ do potravinářských škol a učilišť.

Svazový web provozovaný ve verzi z roku 2011 prošel kompletní změnou designu a grafiky a zejména revizí obsahu. Jeho 
aktualizace v administrátorském prostředí WordPress spolu se zjednodušením členění stránek zvýšila přehlednost webu 
pro uživatele. To se potvrzuje již při vstupu na domovskou stránku svazpekaru.cz, kde úvodní menu jednoznačně naviguje 
k jednotlivým tematickým okruhům.

STRUKTURA WEBU

Sekce „O nás“ podává základní přehled o Svazu pekařů a cukrářů v ČR a jeho aktivitách. Následují informace o statutárních 
orgánech, členské základně a činnosti obchodní firmy Svazu Pekař a cukrář s.r.o. Ke stažení jsou zde rovněž základní doku-
menty (Stanovy, Příspěvkový řád a Přihláška do Svazu) 

„Akce Svazu“ nabízejí roční kalendář akcí, archiv již uskutečněných setkání pekařů a jejich dodavatelů a přehled vzděláva-
cích programů pro členy v rámci Pekařské akademie. 

V sekci „Z oboru“ jsou soustředěny nejaktuálnější příspěvky mapující dění v pekařině, na které navazují základní normy 
z potravinářské legislativy. Potřebné informace zde neleznou i zástupci médií 

Další část webu je věnována informacím o vydavatelských aktivitách Svazu, jeho jednotlivých produktech, aktualitách, je 
zde zveřejněn ediční plán měsíčníku PEKAŘ CUKRÁŘ, ceníky inzerce, objednávky aj. 

Tradičně velmi navštěvovávanou částí je „Galerie“ fotografií ze svazových akcí. Samozřejmě nechybějí ani kontakty a pře-
klad nejdůležitějších informací pro návštěvníky webu ze zahraničí. Jako poděkování partnerům svazových akci a nejvý-
znamnějším inzerentům jsme otevřeli sekci „Partneři“ pro umístní firemních log

Důležitým obsahovým prvkem domovské stránky webu jsou bannery (slidery), které proklikem vedou návštěvníka k pod-
mínkám členství ve svazu (podpora náborové kampaně), na web stansepekarem.cz, na osvětový web pro spotřebitelskou 
veřejnost chlebnasvezdejsi.cz, na burzu strojů a zařízení, k propagačním filmům s oborovou tématikou či do archivu svazo-
vých newsletterů, jejichž vydávání zahájíme v nejbližší době (svazpekaru-on-line).

Svazový web je koncipován jako dynamický, inovace jeho obsahu i grafiky tedy budou probíhat průběžně, a to na základě 
ohlasů a podnětů jeho uživatelů. Věříme, že bude přínosný pro podnikatelské aktivity našich členů.

Ing. Stanislav Mihulka 

www.svazpekaru.cz
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PROPAGAČNÍ WEB PRO MLADOU GENERACI

Impulsem ke spuštění nového webu pro mladou generaci je značný nedostatek absolventů pekař-
ských učilišť, kteří po vyučení přichází do našeho oboru. Malý zájem o pekařskou profesi potvrzují 
jak statistické údaje z Národního ústavu vzdělávání, informace od vedení členských potravinář-
ských škol a pekařských učilišť, ale zejména si stěžují zaměstnavatelé – pekárny. Na valné hromadě 
Svazu byla proto schválena jako jedna z priorit v rámci komunikační strategie pro rok 2020 účinněj-
ší propagace profese Pekař zaměřená na žáky základních škol a jejich rodiče. V průběhu 1. čtvrtletí 
se podařila zrealizovat idea k vytvoření moderní informační platformy – speciálního webu, kde je 
atraktivním způsobem představen obor Pekař/Pekařka.

www.stansepekarem.cz

STRUKTURA WEBU:

Pekařina – řemeslo budoucnosti
Představení pekařiny v 21. století jako řemesla s budoucností, které je překvapivě atraktivní a moderní a může být dobrou 
volbou a perspektivním povoláním pro nastupující mladou generaci.

10 důvodů, proč se stát pekařem či pekařkou
Pekárna v 21. století je prezentována jako moderní provoz, výrobní linky jsou v nerezu, hygiena na vysoké úrovni, do tra-
dičního oboru vstoupila digitalizace, technologické a výrobní procesy jsou řízeny počítačem. Šikovní a pracovití absolventi 
potravinářských škol či učilišť zde naleznou široké možnosti uplatnění. 

Budoucí zaměstnavatelé
Příklad dobrých pekáren – perspektivních zaměstnavatelů s jejich stručnou charakteristikou a odkazem na webové stránky, 
které představují výrobní zaměření firmy a možnosti uplatnění mladého absolventa/ky.   

Školy a učiliště
Pro zájemce o přihlášení na obor Pekař/ka jsou na webu představeny členské potravinářské školy a pekařská učiliště, záro-
veň s nabídkou studia či učebního oboru. Informace je možné získat proklikem na příslušnou školu či učiliště

Úspěšní pekaři
V této sekci se na příkladech vybraných zástupců oboru bude moci mládež a rodiče seznámit s úspěšnými reprezentanty 
oboru, kteří dosáhli úspěchů díky svému povolání pekaře či pekařky. Jako první vzor je uveden rozhovor s pekařem českých 
olympioniků Karlem Rendlem, další příběhy budou následovat. 

Texty, videa, foto
Texty jsou stručné, heslovité, srozumitelné pro dnešní mladou generaci, která preferuje jednoduchost sdělení. Velmi důle-
žitá jsou v této sekci videa či krátké filmy s pekařskou tématikou. Použité fotky ukazují pekařské provozy v 21. století jako 
moderní prostředí příjemné pro práci.

Spuštění propagačního webu stansepekarem.cz je „první vlaštovkou“ na dlouhé cestě ke zviditelnění pekařského řemes-
la a zvýšení jeho prestiže ve společnosti. K tomu, aby se podařilo zvýšit zájem mládeže a rodičů o pekařské řemeslo je 
nutná spolupráce Svazu, pekařských škol a učilišť a samozřejmě všech pekáren.
            Ing. Jaromír Dřízal


