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Pokud bych si mohl vybrat pekárnu podle umístění, byla by to asi ta ve Vacově. Středisková obec na Vimpersku, 
v okolí krásná krajina předhůří Šumavy s dominantou Javorníka. A hned pod pekárnou dvě fotbalová hřiště 
s trávníkem jako ve Wembley. Pekárna to je náramně technicky vybavená, prosperující a oblíbená u zákazníků 
v širokém okolí. Řídí ji spolumajitel a ředitel Ing. Zdeněk Novák - profesí pekař, srdcem sedlák, schopnostmi 
technik. Podobá se čedičové podlaze ve své pekárně: je pevný, odolný, spolehlivý a vydrží tlak i nárazy. Za čtvrt-
století vybudoval ve střediskové obci moderní potravinářskou firmu s obratem 100 mil., zaměstnává stovku 
pracovníků z okolí. Pro Vacov je požehnáním, angažuje se v zastupitelstvu, v zemědělském družstvu a také 
v místním fotbale. Hraje se tu Okresní přebor, v pekařině však Vacov hraje ligu. Letos oslavil životní jubileum 
a začíná bilancovat. Až jednou předá otěže firmy mladým, bude se s hrdostí moci ohlédnout. Místní mu jednou 
možná postaví pomník či umístí pamětní desku. Měl by na ní být nápis: „Dobré dílo jsi vykonal, Zdeňku Nováku“!

ZDENĚK NOVÁK 
– PEKAŘ, TECHNIK, PODNIKATEL 
Pane řediteli, začátkem června jste oslavil 
kulaté životní jubileum. Jak jste se dostal 
k pekařině – měli jste ji v rodu? 

Jsem sice ze sedlácké rodiny, ale pekařskou 
krev v sobě mám.  Můj děda byl vyučeným 
pekařem, pocházel od Kolína a při putová-
ní za obživou po mocnářství pekl nějaký čas 
nedaleko od Vacova - zde ho lidově řečeno 
„klofla“ moje babička. Babička se těšila pří-
zni své movitější tety, která jako bezdětná 
odkázala novomanželům svoji hospodář-
skou usedlost ve Vlkonicích u Vacova. Tak 
se z dědy pekaře stal úspěšný sedlák. Pře-
stavěl zanedbanou usedlost, kde nemohla 
nechybět pekařská pec, ve které pekl až 
do elektrifikace v poválečných letech. Když 
jsem vybourával zachovalou klenutou ko-
moru pece, bolelo mne u srdce. Mým rodi-
čům nucená kolektivizace nedopřála vlast-
ní hospodaření, do penze pracovali v JZD. 
V této pohnuté době byl děda již na vej-
minku, pletl proutěné košíky a oprávněně 

prohlašoval: „Kdybych vás neživil, umřete 
hlady“. Já, nejmladší ze 4 dětí, jsem se je-
diný potatil a šel studovat zemědělství. 
Zádrhelem byl ale původ, protože otec 
byl bývalý „kulak“, pravidelně navštěvující 
nedělní mši svatou. Naštěstí existovali je-
dinci, kteří měli odvahu vyzdvihnout jeho 
charakter a pracovní výsledky. Po maturitě 

na SZTŠ mechanizační jsem chtěl pokračo-
vat na VŠZ v Praze Suchdole, přijat jsem ale 
nebyl, opět chyběl potřebný kádrový pro-
fil. Štěstěna mě ale byla nakloněna v oso-
bě charakterního a uznávaného odborníka 
na rostlinnou výrobu z VŠZ profesora Fá-
bryho. Navštívil jsem ho na jeho nedale-
ké rekreační chalupě s košíkem na houby 
od mého otce, trpělivě mě vyslechl, dopo-
ručil podat odvolání a byl jsem přijat. 

Vzpomenete si na vaše první kontakty 
s řemeslem? Co vás přivedlo do pekárny 
Vacov a jak v té době fungovala? 

Do pekárny mě přivedla vlastně náhoda. 
V JZD Vacov po návratu z vojny nebyl o mne 
zájem, nastoupil jsem proto na funkci me-
chanizátora v sousedním družstvu. Zřejmě 
řízením osudu proběhl v té době sametový 
listopad, vše bylo jinak a zjevila se možnost 
nastoupit na uvolněné místo vedoucího 
místní pekárny. 

Přání od zaměstnanců k jubileuKolektiv staré pekárny před parničkou
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Zimní pohled na pekárnu Vacov

Technik v pekárně

Tak se ze zemědělce stal pekař. Do pekár-
ny jsem nastoupil v září 1990, byla to pro 
mne radikální změna, od každodenní ruti-
ny organizace práce traktoristů, opravářů 
a bodrých žen rostlinné výroby operativně 
měněné dle počasí jsem se ocitl v pekař-
ském provoze, který fungoval zaběhlým 
režimem bez ohledu na počasí. 

Záhy po mém nástupu byla zahájena 
plánovaná výměna obou průběžných 
pecí pekárny. Při organizaci této logis-
ticky náročné akce, která dokonale pro-
věřila moje schopnosti, se mi podařilo 
zúročit zkušenosti a kontakty z předcho-
zího působení v zemědělství. Zprovoznění 
obou pecí během půl roku pro mne bylo 
cennou školou konstrukce základního vy-
bavení pekárny i uvedením k pekařskému 
řemeslu. Vše mělo ještě jeden pozitivní 
efekt - začal jsem být nadřízenými i podří-
zenými respektován. Ke své silné technické 
stránce jsem ale musel postupně do sebe 
nasoukat základy pekařské technologie. 

Pekárna v roce 1990 vypadala značně 
jinak, pracovalo zde zhruba 30 zaměst-
nanců, vyráběla na 2 průběžných pecích 
4 druhy chleba, z běžného pečiva pouze 
rohlík a chlebíčkovou veku, ze sladkého 
asi 6 druhů základních výrobků, celkem 
tedy 12 výrobků. Zboží bylo distribuováno 
5 rozvozními linkami zhruba do poloviny 
okresu Prachatice.

Dnes je pekárna Vacov moderní potravi-
nářská firma s ročním obratem 100 mil. 
Jaké byly vaše začátky soukromého pod-
nikání? Pustil byste se do toho znovu? 

Pekárna Vacov je stejný ročník jako já. Vý-
stavbu zahájila Jednota Vimperk, během 

výstavby byla ale předána Jihočeským pe-
kárnám. Provoz byl zahájen v roce 1960 
pod vedením Františka Foltýna, hlavně 
díky jemu si pekárna rychle získala dobré 
jméno. Oproti ostatním provozům měla 
výhodu v dostatku prostoru pro rozvoj, což 
společně s neúnavnou povahou pana Fol-
týna vytvořilo z původní řemeslné pekárny 
během 20 let moderní průmyslový provoz. 

Po výměně obou pecí v roce 1991 se stala 
pekárna zajímavým objektem pro priva-
tizaci. Informace o možnostech a pod-
mínkách privatizace ale nebyly běžně 
dostupné, bez pomoci a podpory bych se 
do současné pozice nejspíše nedostal. Tím 
podstatným byl ředitel nadřízeného závo-
du Strakonice pan František Růth, během 
krátké doby vznikl mezi námi vztah spíše 
na úrovni otce a syna než ředitele a pod-
řízeného. Nebýt jeho informací a psychic-
ké podpory, projekt na přímý prodej bych 
zřejmě vůbec nepodal. To on prosadil vy-
členění provozovny Vacov ze závodu Stra-
konice na samostatný závod Jihočeských 
pekáren, což bylo jednak předpokladem 
ke snadnému přechodu do privátní podo-
by a také umožnilo přijetí Ing. Petra Vyleťa-
la na pozici ekonoma a následně společní-
ka. To byl pro mne dar z nebes, neboť bez 

jeho vrozené preciznosti při vedení účetní 
agendy by byly začátky samostatnosti jen 
těžko myslitelné. Od našich příjmení je od-
vozen název společnosti NoVy. 

V roce 1993 došlo k realizaci projektů, ne-
bylo ale jednoduché získat úvěr, nám se to 
podařilo až po osobní návštěvě člena úvě-
rové rady v centrále KB v Praze Na příko-
pech.  Podmínky byly drsné, úrok 18% a ru-
čení osobním majetkem. Maminku braly 
mdloby, když podepisovala ručení svojí 
polovinou usedlosti proti úvěru 12 mil. Kč. 
Zda bych do toho šel znovu? Začátek byl 
velká neznámá, mnohé prvotní představy 
se značně lišily od reality. S dnešními zku-
šenostmi do tehdejší doby rozhodně ano, 
v současných podmínkách a při mém věku 
už bych to velmi, velmi zvažoval.

Jste absolventem MF VŠZ Praha. Co vám 
dalo studium na Mechanizační fakultě 
a jak vám technické vzdělání a dovednosti 
pomáhají v praxi? 

Vhodné vzdělání umožní rozvinout vro-
zené vlastnosti pro uplatnění v praxi. Při 
nesouladu to nefunguje. Já měl zájem 
o stroje a techniku již od dětství, asi dar 
od Pánaboha. A vzdělání tento dar jen roz-
vinulo. Mechanizační fakulta VŠZ v Such-
dole dle mého poskytovala rozumný roz-
sah teoretické výuky s širokým propojením 
na praktické využití, disponovala také po-
četným kolektivem kvalitních pedagogů, 
takže absolventi většinou neměli problém 
s následným uplatněním. Pro mne bylo 
velice cenné čtyřleté období strávené říze-
ním zemědělské výroby, které je specifické 
obrovskou závislostí na počasí. Rozhodně 
moje technické zaměření mělo pro pekár-
nu klíčový význam, a to jak z hlediska důrazu
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na výběr a kvalitu strojního zařízení na ja-
kost výrobků a spolehlivost dodávek. V na-
šem oboru sdělit odběrateli: „Dnes nám to 
nepeklo, dovezeme vám to zítra“ - to by byl 
rychlý konec podnikání. Nemám problém 
opravit jakékoliv zařízení na pekárně. Toto 
technické zaměření má však jeden zádr-
hel – dost často mě budí v noci telefon, že 
něco v pekárně nefunguje.

Mohl byste stručně představit pekár-
nu Vacov v roce 2020? Jaký má výrobní 
program, kdo jsou hlavní odběratelé, jak 
pečujete o kvalitu výrobků - dosáhli jste 
nějakých ocenění jakosti? 
  
Pekárna letos oslaví stejně jako já „60“, je 
značně specifická svojí velikostí a pozicí 
ve střediskové obci v nízce osídleném regi-
onu šumavského příhraničí. To co funguje 
jinde, zde fungovat nemusí. Se stovkou za-
městnanců je největším zaměstnavatelem 
ve Vacově, existence pekárny je pro obec 
dost podstatná. Na uvedené podmínky 
vyrábí rozumně široký sortiment chlebů, 
běžného i jemného pečiva, naše nabídka 
čítá něco málo přes 60 položek. Zásobu-
jeme naším pečivem oblast do vzdále-
nosti cca 75 km se zhruba 500 odběrateli. 
Dlouhodobě je naší filosofii vysoká kvalita 
výrobků, spolehlivost v dodávkách včetně 
pružného servisu pro objednávky zákaz-
níků. To vše samozřejmě za odpovídající 

cenu. Hlavními obchodními partnery jsou 
spotřební družstva Jednoty, soukromí pro-
dejci, ubytovací a stravovací zařízení. Naše 
dlouholetá snaha byla doceněna opako-
vaně certifikátem „Spokojený zákazník“, 
který jsme měli tu čest převzít z rukou hejt-
manky JČ kraje Stráské. V roce 2017 byla 
našemu chlebu „Žitňák“ udělena značka 
KLASA ministrem zemědělství Jurečkou.
         
Co je takovým „výrobkovým hitem“ va-
covské pekárny u zákazníků? Jaké jste 
v poslední době zrealizovali technické 
a technologické novinky? 

„Výrobkový hit“ - to mě k oboru nějak 
nesedí. Oblíbeným je především „vacov-
ský rohlík“ s typickou chutí a dlouhou 
trvanlivostí díky vysokému obsahu tuku. 
Za vlajkovou loď osobně považuji chleby 
vyráběné z klasicky vedených žitných kva-
sů s vysokým podílem žitné mouky. Ten je 
u konzumního chleba 42 %, chléb „Žito-
vec“ má 60 % a chléb „Žitňák“ je se 100 % 
podílem žitné mouky. 

Kvalitní suroviny, tradiční receptury a špič-
kové výrobní zařízení umožňuje nabídnout 
chleby s příjemnou chlebovou chutí a vůní 
a také nadprůměrně dlouhou trvanlivostí. 
Poměrně oblíbený je i náš chléb „Bobík“ 
s obsahem pouhých 32 % žitné mouky, je 
určen pro spotřebitele preferující vysoký 

objem a vláčnost, který nepožaduje typic-
kou chlebovou nakyslou chuť. 

A technické novinky? Prakticky celých 30 
let přestavujeme a modernizujeme, nej-
významnější byla realizace nové chlebové 
linky v roce 2014, která si zároveň vyžádala 
značně rozsáhlé stavební úpravy výrobní 
haly. Chlebová linka byla prvním případem 
spolupráce Liberecký strojíren pro část 
tvarování a kynutí a etážových pecí firmy 
MIWE vytápěných termoolejem, celou 
akci zastřešovala firma PEKASS Plzeň. Se 
shodnými dodavateli jsme v roce 2018 re-
alizovali novou linku na běžné pečivo. Obě 
linky patří k technické špičce, jejich kvali-
tě odpovídá však i cena. Chlebovou linku 
shlédla řada zástupců pekáren, uznale se 
vyjadřovali jak k lince, tak především kva-
litě výrobků, přesto nikdo v Čechách ne-
byl ochoten do obdobné linky investovat, 
zvolili podstatně lacinější řešení. Buď jsem 
tedy já přehnaně rozhazovačný, nebo je 
něco v našem oboru špatně.

Pekařský trh je v místním regionu silně 
konkurenční. Co nezbytně musí středně 
velká průmyslová pekárna podnikat, aby 
přežila na trhu? Jak se vám osvědčuje 
koncept budování vlastní prodejní sítě?

Neřekl bych, že je místní trh významněji 
konkurenčnější než jinde. Specifické pro 
oblast centrální Šumavy je řídké osídlení re-
gionu oproti třeba středočeskému s 50 tis. 
městy 20 km od sebe. Zde zavážíme 35 km 
do okresního města s 15 tis. obyvateli, pak 
i produkce malé pekárny je hodně znát - 
musíme si vážit všech i relativně malých 
odběratelů. Našimi největšími partnery 
jsou Jednoty tvořící necelou polovinu od-
bytu. Ještě před několika lety jsme odmíta-
li vietnamské prodejce, dráždili naše hlavní 
odběratele nedodržováním doporučených 
cen. Jejich filozofie se ale změnila a dnes 
obrat s nimi přesahuje 10%.  Zásadně však 
odmítáme obchodní řetězce, v době jejich Moderní linka MIWE

Ocenění od hejtmanky Stráské KLASA od ministra
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rozvoje koloval názor, že nespolupracovat 
a pustit si do regionu jiného dodavatele 
je vražedné, čas však ukázal, že opak je 
pravdou, vražedná je spolupráce. Řetězce 
bohužel likvidují nezávislý trh malých pro-
dejců, našich odběratelů. Výpadky odběrů 
jsme z části nahradili plošným rozšířením 
distribuce a rozvojem vlastní obchodní 
sítě, v čemž jsme bohužel zaspali. Velice 
slušné obraty vykazuje prodejna přímo 
u pekárny, kde nabízíme pouze naše výrob-
ky, zákazníky láká především díky čerstvos-
ti a vysokému podílu nebalených výrobků. 
Další 4 prodejny máme na Písecku, kde náš 
podíl na trhu nebyl tak významný.

Jak jste zvládli v pekárně epidemii koro-
naviru? Co vás v poslední době při pro-
vozování pekařského řemesla rozčílilo, 
co naopak potěšilo?  

Na koronaviru byly nejhorší obavy z něj. 
Začátek byl děsivý - strach, k tomu rouš-
ky, rukavice, desinfekce, nic nebylo. Eko-
nomické ztráty nebyly podstatné, šlo o to 
přežít, rozsáhlejší karanténa zaměstnanců 
pekárny mohla znamenat konec, naštěstí 
nás to dosud míjelo. S omezením provozu 
našich odběratelů jsme zúžili sortiment 
a zrušili druhé závozy, stav už se ale nyní již 
pomalu vrací k normálu. 

Rozčilování? Těžko se dnes nerozčilovat, 
to bych nesměl především vnímat mediál-
ní výstupy našich politiků. Trvale mě ale 
rozčiluje akutní nedostatek pracovní síly, 
ročníky zvyklé a ochotné pracovat stárnou 
a mladá generace zřejmě vůbec dělat ne-
chce, natož v pekárně a v noci. Na tom má 
svůj podíl i štědrý sociální systém. Náš pro-
blém navíc umocňuje dostupnost práce 
v sousedním Německu, kde pracovní síla 
také chybí a práce je samozřejmě podstat-
ně jinak honorovaná. Pokud bychom chtěli 
u řadových zaměstnanců konkurovat od-
měnou, musel by náš rohlík na pultě zdra-
žit ze současných 3,- na 5,- Kč. Mám obavu, 
že pokud něco nepřiměje podstatnou část 
populace, aby si práce vážila, problém pra-
covní síly bude pro existenci firem napros-
to zásadní. Potěšilo mne, že konečně druhý 
týden prší.

Nedávno jste oslavil šedesátku. Čeho 
chcete při podnikání v pekařském byzny-
su ještě dosáhnout a zahájil jste již proces 
svého „odcházení“?

Těžká otázka, někdy už bych chtěl mít klid. 
Kromě péče o firmu se v obci, jako je Va-
cov, nevyhnete zapojení ve veřejném živo-

tě. Já jsem 25 let předsedal místnímu fot-
balu, 6 volebních období zasedám v radě 
obce, v místním zemědělském družstvu 
jsem byl až do letošního roku členem 
představenstva. Asi je čas přenechat tyto 
funkce mladším, pokud chci ještě v podni-
ku něco dotáhnout. Plány a cíle samozřej-
mě mám, rád bych dořešil automatizaci ří-
zení mísírny a dávkování surovin s vazbou 
na nové linky. Tím hlavním cílem je ale 
zajistit generační obměnu, která v obo-
ru na jihu Čech prozatím moc neklape, 
většina pekáren změnila majitele, neboť 
chyběli vhodní nástupci. Já potencionální 
nástupce mám, jen ještě potřebují dostu-
dovat a vyzrát. Otázkou je, zdali při trendu 
nárůstu problémů v podnikání budou mít 
o převzetí podniku vůbec zájem.  

Jste velký fanda a sponzor místního fot-
balového klubu ve Vacově. Vyplácí se 
vám investice do klubu? Hrál jste někdy 
závodně fotbal? Vacovský fotbal prý pro-
pagují i celebrity, jako je Vojta Dyk, co je 
na tom pravdy?
 
Velký fanda fotbalu tedy nejsem, spíš 
dělník fotbalu, podobně jako Luděk So-
bota v „Okresním přeboru“. Sponzorství 
vyplynulo z možností firmy a mé funkce 
předsedy fotbalového klubu. Fotbal jsem 
aktivně nikdy nehrál, v mládí jsem pouze 
kopal do balonu za barákem mezi švest-
kami. Když mě zástupci klubu oslovili, bylo 
to po mém nástupu do pekárny, fotbalový 
areál je v jejím sousedství. Mně se do toho 
vůbec nechtělo, nakonec mě „ukecali“ a já 
ve funkci předsedy strávil 25 let. Funkce 
jsem se sice před 5 lety zbavil, starostí ale 
úplně ne. Ponechal jsem si čestnou funkci 
„prezidenta klubu“, což v podstatě obnáší 
„chlastat a dělat ostudu” - to se dá zvlád-
nout. Investice do klubu? Mě osobně se 
moc nevyplácejí, vyplácejí se ale celé 
obci v podobě garancí nabídky činnos-
ti a péče o mladou generaci, která by si 
jinak jistě nějakou náhradní náplň našla 
(mobily, FB,..). Sponzorství této činnosti je 
pro mne prestižní záležitostí - když můžeš 
a jsi téměř jediný, tak vlastně musíš!  Ty 

celebrity, když Vojta Dyk tlačil kočár se syn-
kem Lojzíkem z nákupu na pekárně kolem 
hřiště, zaujal ho kvalitní trávník. Rozhodl se 
sem dotáhnout mužstvo celebrit „Reál Top 
Praha“, což se mu proti mé vůli podařilo - 
akci nazval „Vacovské fotbalohraní“. Letos 
by se měl konat již 7. ročník této atraktivní 
akce. Vojta vlastní nedaleko rekreační cha-
lupu, tráví zde dost času, tak navíc projevil 
zájem hrát za naše muže, pročež jsme byli 
nuceni za něj zaplatit klubu Sokol Troja 
10 000,- Kč. Za to Vojta měl ve svých vy-
stoupeních propagovat SK Vacov. Ne, tak 
to samozřejmě nebylo, Vojta klub skuteč-
ně propaguje, ale z vlastní vůle a rád, osob-
ně si jeho charakterní povahy velice vážím 
a jako všichni jsem rád, že ho tu máme.

Nelitujete své profesní dráhy u pekáren? 
Čeho si nejvíce „považujete“ ve svém pro-
fesním životě, pokud se ohlédnete zpět?  

Nelituji v žádném případě, přestože třeba 
k zemědělství mám stále určitou slabost 
díky jeho prolnutí s krajinou a přírodou, 
což platí obzvláště na Šumavě. Za 30 let 
v pekařském oboru jsem se setkal s řa-
dou zajímavých osobností a získal i řadu 
přátel, také jsem toho dost procestoval 
a zažil spoustu zajímavých akcí. Do pekař-
ské technologie jsem sice vniknul pouze 
v nutném rozsahu, obor mě ale umožnil 
výrazně se realizovat v technické oblasti, 
která je mou silnou stránkou stejně jako 
organizace výroby, asi geny po dědovi. Mě 
potěší i maličkosti, když třeba ve vzdáleněj-
ší lokalitě padne řeč na Vacov, často zazní 
„tam máte pekárnu“. Pekárna se nachází 
v mé rodné obci, ke které mám přirozeně 
slabost, i díky pekárně jsem se mohl vý-
znamně podílet na jejím rozvoji, a je velice 
příjemné, když je na co se ohlížet. 

Přeji úspěšné zakončení díla, pane ředi-
teli. Věřím, že dobře zvládnete předání 
firmy a jistě pomůžete i pokračovatelům 
v řemesle. Kvalitních nápadů máte ve sta-
rém trezoru v kanceláři celou řadu.

Text: Jaromír Dřízal
Foto: archív pekárny Vacov


