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Venkov si vzít nenecháme. Družstevní 
prodejny zkusí zbraň od konkurence 

Nové pekařské kavárny Zrno zrnko lákají 
na řemeslnou a ruční kvalitu 

Rozvoz potravin domů přestává být parketem, kde se přetahují jen nadnárodní supermarkety s e-shopy. Do 
boje vstoupil COOP. Bere to z druhého konce, od vesnic a malých měst. Prodejnám skupiny COOP se v pan-
demii daří růst. V loňském roce společnost navýšila tržby o sedm procent na téměř 33 miliard korun.

V Česku se rodí nový koncept pekařských kaváren Zrno zrnko. Majitelé chtějí zákazníky přesvědčit důrazem na nej-
kvalitnější čerstvé suroviny a výrobky „výborné jako od babičky“.

Skupina COOP po roce od spuštění e-shopu začíná 
rozvážet lidem domů potraviny, drogerii a další 
sortiment běžně dostupný v kamenných prodej-
nách. Službu spustila zhruba pro 150 obcí v rámci 
svého spotřebního družstva v  Mikulově, kde má 
obchody v 86 obcích. Momentálně zaváží ve spo-
lupráci s operátorem DoDo především do vesnic 
a menším měst na Břeclavsku, Mikulovsku, Vyš-
kovsku a  v  regionu Brno-venkov. Za  dopravu si 
účtuje 99 korun. První nákup a také objednávky 
nad 1 500 korun jsou zdarma.

COOP v  posledních letech investuje do  digitali-
zace a  snaží se udržet krok s  konkurencí, která 
proniká hlouběji do regionů. Online supermarket 
s  rozvozem nabízí společnosti Tesco, Rohlík.cz, 
Košík.cz, Dáme market a Everli. Další řetězce už 

spuštění služby oznámily. Zatímco konkurence 
začala z  mapy vyzobávat velká města, COOP to 
bere z druhého konce, kde je jeho tradiční role – 
od vesnic a malých měst.

„Je to začátek, chceme si otestovat, jaký je o služ-
bu zájem v  regionech. Příští rok rozhodneme, 
jestli ji plošně nasadíme i v dalších oblastech, kde 
máme e-shop,“ říká Lukáš Němčík, ředitel rozvo-
je a marketingu skupiny, kam patří zhruba 2 500 
družstevních prodejen. V  rámci rozvozu se chce 
zaměřit především na venkovské oblasti a menší 
města, kde má nejsilnější pozici.

E-shop momentálně funguje ve více než 500 pro-
dejnách COOP a  do  konce roku by se měl rozšířit 
na  dalších sto prodejen. Online nákupy je možné 

vyzvednout na  prodejnách nebo ve  výdejních bo-
xech. Objednávky z internetu COOP rozváží domů ze 
své prodejny v Pohořelicích, kde si udělal regionální 
centrální sklad pro rozvoz. Zákazníci si zboží vybírají 
ze sortimentu o několika tisících položek, které na-
bízí regionální mutace e-shopu. Největší výhodou 
oproti konkurenci jsou podle Němčíka regionální 
produkty a také produkty vlastní výroby.

Cena za dopravu venkovany odradí

„Je to vzdálená budoucnost. V  první fázi chceme 
začít e-shopem a výdejním místem na vesnických 
prodejnách. Až se dostanou čísla prodejů přes e-
-shop na pět a více procent, tak pak by dávalo smysl 
začít zavážet zákazníky na vesnice. Ale jen z míst, 
kde se nachází prodejny a  v  jejich blízkém okolí,“ 
říká předseda družstva Roman Mazák. Mnohem 
lépe se e-shopu daří v krajských a větších městech.

Rozvoj e-shopu na venkově podle Mazáka limituje 
několik věcí. Rozvoz do malé vesnice je velmi eko-
nomicky nákladný a zboží v e-shopech s potravi-
nami je například kvůli dopravě o 20 až 30 procent 
dražší než u kamenných prodejen. „Lidé na vesni-
cích dost často zkrátka nemají peníze na  to, aby 
si takový rozdíl v cenách potravin mohli dovolit,“ 
vysvětluje. Další překážkou je užší sortiment, ať 
už jde o výběr pečiva, uzenin, nebo zeleniny, míní 
Mazák. Převážením zboží do centrálního skladu by 
se pak zboží nejen kazilo, ale také prodražovalo.

Zdroj: seznamzpravy.cz, 19. 10. 2021

Letos se otevřou v Praze první čtyři pobočky pekařských ka-
váren Zrno zrnko. „Zákazníci nás najdou v centru Prahy na Se-
novážném náměstí, dva obchody otevřeme i v Praze 4, jeden 
z nich v BB Centru, cestu k nám si najdou díky pekařské kavárně 
v budově bývalých Elektrických podniků i lidé z Prahy 7. Peče-
me vše v jedné provozovně v pražských Nuslích, protože jen tak 

dokážeme zaručit konstantní kvalitu našich výroků. Nabízíme 
také kvalitní výběrovou kávu z české pražírny Dos Mundos. 
Zákazníci tak budou moci vychutnat nejrůznější nápoje z kom-
binace původně brazilských, etiopských a mexických kávových 
bobů, které připraví kvalifikovaní baristé. Sázíme na kombinaci 
řemeslné a ruční výroby, která je zárukou nejvyšší kvality. Dbá-
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Kdo může za zdražování chleba?

me na to, aby suroviny byly prvotřídní, do našeho pečiva tak 
dáváme např. opravdové ovoce, případně třtinový rum. Náku-
py u nás tak budou opravdovým zážitkem,“ říká spolumajitel 
Zrno zrnko Ondřej Kuchař s tím, že v DNA pekařské kavárny 
bude ohleduplnost i k lidskému biorytmu. Díky tzv. stopkynár-
ně a konzervačnímu skladu v Zrno zrnko nezavedou celonoční 
služby. Chlebaři začínají ve čtyři ráno a ženy, které pečou sladké, 
dokonce až v osm hodin.

Zrno zrnko plánuje do budoucna další rozšíření pekařských kavá-
ren, jejichž počet by měl brzy být dvojciferný. Zpočátku se zaměří 
na Prahu. Pokud někdo ze zákazníků zatouží po něčem ostřejším, 
k dispozici bude i alkohol v omezeném množství. Pečivo ale bude 
základem nabízeného sortimentu. „Nabídneme kvasový chléb 
a rohlíky nebo bagety zadělané omládkem, které jsou křupavé 
na povrchu a vláčné uvnitř. Naše české a moravské koláče, stejně 
jako ostatní sladké pečivo bude vonět po másle, tvarohu, ovoci 
a povidlech,“ říká Kuchař ze Zrno zrnko s tím, že cílem je uspo-
kojit i ty nejnáročnější gastronomické požitkáře. Přispěje k tomu 
i moderní technika italské výroby, díky níž pekaři Zrno zrnko docílí 
pomalého kynutí těsta, které tak je oproti konkurenci vláčnější 
a vzdušnější, což se pozitivně projevuje i do jeho konzumace.

„Chceme přispět k tomu, aby Češi čím dál víc kupovali kvalitní 
a v jádru zdravé pečivo. Opravdu první řemeslné pekárny v Praze 
vznikly zhruba před pěti lety, jejich poslání chceme úspěšně šířit. 
Navíc disponujeme značnými kapacitami pro výrobu, uspokojíme 
tak mnoho gastronomických fajnšmekrů. Naše pekařské kavár-
ny zákazníkům totiž nabídnou to nejlepší pečivo v dostatečném 
množství, věříme, že pak už nebudou chtít chodit jinam.“ 

V pekárně v Nuslích mají za sebou čtyřtýdenní testovací provoz, 
díky němuž pekaři odladili všechny provozní záležitosti do po-
sledního detailu. Horní prostory pekárny nyní poslouží jako 
coworkingové centrum pro další zájemce zejména z řad startu-
pistů či drobných živnostníků. Díky společnosti Zrno zrnko tak 
vzniká první podobný projekt svého druhu v Praze 4.

Za konceptem Zrno zrnko stojí Ondřej Kuchař s Jakubem Šte-
fečkem. Jsou to úspěšní podnikatelé a zakladatelé jazykové 
školy James Cook Languages, která je největším poskytova-
telem firemního vzdělávání na českém trhu. Po 19 letech 
existence jazykovou školu v roce 2018 prodali, nyní chtějí 
prorazit s kvalitou s pekařskými kavárnami a sloganem „Pe-
čeme vám krásný den“. „Nová práce nás pohltila, je skvělý 
pocit vytvářet něco hmatatelného, chceme k díky konstantní 
kvalitě přispět k pozvednutí gastronomické kultury v hlavním 
městě,“ uzavírá Ondřej Kuchař.

 Zdroj: PRAM Consulting s.r.o., 7. 10.  2021

Pečivo v Česku od podzimu prý razantně podraží. Vyplývá to ze slov představitelů pekárenského průmyslu. Někteří 
pekaři dokonce upozorňují, že ceny pečiva mohou vyskočit až o třicet procent. Třicetiprocentní zdražení pečiva by 
bylo vskutku nebývalé. Pečivo totiž zpravidla zdražuje v rozsahu do deseti procent. Možné až třicetiprocentní zdra-
žení tedy napovídá, že celý pekárenský průmysl se ocitá pod nebývalým tlakem růstu cen výrobních faktorů. Pekaří 
čelí krajně nepříjemné souhře vzestupu cen mouky a energií, ale také mezd, které vyplácí svým zaměstnancům.

A to přitom loňská a podle všeho ani le-
tošní úroda obilovin nebyla v Česku ni-
jak špatná. Letos by měla být dokonce 
mírně nadprůměrná. Za zdražující mou-
kou je tak třeba hledat rovněž hlavně 
růst cen energií a růst mezd – tentokrát 
růst mezd pracovníků v zemědělství.

Podstatou zdražování pečiva jsou tu-
díž státní zásahy do ekonomiky. Mzdy 
pracovníků v pekárenství nebo země-

dělství rostou tak citelně proto, že stát 
jejich růstu nedal během pandemické 
krize „vydechnout“. Za cenu enormní-
ho nárůstu veřejného zadlužení v řádu 
stovek miliard korun uměle zachraňo-
val zaměstnanost. Mzdy tak neklesly 
a rostou dále. Na dluh nás všech jsme 
si tedy koupili třeba právě i vyhlížené 
enormní zdražování pečiva.

K růst jeho ceny citelně přispívá, a ještě 

přispěje další ze státních zásahů, tento-
krát ten na úrovni celé Evropské unie. 
EU podniká razantní krok k energetic-
kému zezelenání. Snaží se přísnými re-
gulacemi a dotacemi přimět lidi a firmy 
ke spotřebě dražší, a navíc ještě k tomu 
méně spolehlivé energie z obnovitel-
ných zdrojů. To prodražuje výrobu tře-
ba právě i pekařům v Česku.

Zdroj: L. Kovanda, epshark.cz, 30. 9. 2021


