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Výchova pekařů 
v Čechách

Ing. JAROMÍR DŘÍZAL,
předseda Podnikatelského svazu

pekařů a cukrářů v České republice

Vzdělávání – svazová priorita 

Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v České republice je 
významné potravinářské profesní sdružení, které hájí zá-

jmy a podporuje činnost fi rem podnikajících v pekařském 
a cukrářském oboru. V současné době sdružuje přes 100 čle-
nů – pekáren a cukráren, dodavatelů strojního zařízení, su-
rovin a služeb pro tyto obory a také 16 potravinářských škol 
a učilišť. Výchova a vzdělávání je jednou ze svazových prio-
rit. Proto svaz zajišťuje pro mladé adepty pekařského řemesla 
v jednotlivých krajích stipendia v rámci preferovaného obo-
ru Pekař, vydává odborné publikace, natáčí instruktážní fi l-
my a propojuje potravinářské školy a učiliště s výrobní praxí. 
Některé pekárny v rámci náboru organizují „Den otevřených 
dveří“, kde žákům základních škol, výchovným pracovníkům 
a rodičům dětí představují, jaké je pekařské řemeslo krásné 
a voňavé. Své uplatnění v něm najdou jak manuálně zruční 
jedinci, tak i ti, kteří jsou technicky zaměření. 

Prakticky každá česká pekárna v poslední době poci-
ťuje citelný nedostatek kvalifi kovaných pracovníků znalých 
svého řemesla, ochotných pracovat a hrdých na svoji profesi. 
U cukrářské profese je situace výrazně lepší a je značný zájem 
zejména mezi děvčaty vyučit se cukrářkou. Naše společnost 
se v poslední době upnula k fenoménu vzdělanosti, honbě za 
vysokoškolskými tituly a citelně nám chybí poctiví řemeslníci. 
K čemu nám jsou desetitisíce absolventů gymnázií či vyso-
kých škol, jejichž uplatnitelnost na trhu práce je mizivá? Aby 
pekaři vyráběli kvalitní výrobky a navázali na české gastrono-
mické tradice, nutně potřebují kvalifi kovaný a řádně odměňo-
vaný dorost. Přestože se dnes vyrábí již na moderním strojním 
zařízení, profese si do jisté míry zachovala svůj řemeslný 

charakter a šikovní mladí pekaři jsou pro budoucnost oboru 
nepostradatelní. Řemeslný fortel a získané zkušenosti z uči-
lišť a potravinářských škol mohou hrát velmi významnou roli 
při jejich budoucím uplatnění v praxi. 

Pekaři potřebují kvalifikovaný dorost

Pekařský cech podporuje vzdělávání svého dorostu 
a snaží se získat mladé lidi pro pekařské řemeslo. Výchova 
mladé generace potravinářů je jednou z cest, jak udržet 
v tuzemsku poctivé řemeslo a výrobu kvalitních tuzemských 
potravin. Pekárenský obor, který zaměstnává přes dvacet 
tisíc pracovníků, však potřebuje od státu výrazné zlepšení 
situace zejména v oblasti učňovského školství. Podílet by se 
měly i jednotlivé kraje – zřizovatelé škol, a to formou posky-
tování stipendií pro uchazeče o preferovaná řemesla. Je ově-
řené, že zejména v krajích s větší nezaměstnaností se zvýšil 
zájem o pekařskou profesi po vyhlášení preferovaného oboru 
Pekař. Více kvalifi kovaných mladých pekařů by v budoucnu 
přispělo k růstu kvality potravin, větší zaměstnanosti v regi-
onech a udržení českých gastronomických tradic. Náročná 
a zodpovědná pekařská profese se, bohužel, u mladých lidí 
potýká s malým zájmem o toto řemeslo. Rovněž nedostatečně 
zvládnutá transformace školství a také ztráta společenské 
prestiže řemesel a fyzická práce jsou podle odborníků další 
z příčin nedostatku kvalifikovaných pekařů. Některé větší 
podniky začaly tuto situaci řešit poskytováním stipendií na 
studium nebo nabídkou možnosti odborné praxe učňům ve 
svých provozech. V současné době se v ČR učí pekařem nece-
lých 700 žáků, což je naprosto nedostatečný počet i pro pro-
stou obnovu odcházejících pracovníků. Kvalita potravin je 
přitom přímo ovlivněna kvalifi kací pracovníků, jejich odbor-
ností a zkušenostmi. To platí dvojnásob o pekařském řemesle, 
kde se sice dnes vyrábí na moderním strojním zařízení, ale 
profese si do jisté míry zachovala svůj řemeslný ráz a tradiční 
technologie.

Výroba pekařských, cukrářských a moučných výrobků 
(NACE 10.7) představuje z hlediska zaměstnanosti výrobní 
obor s nejvyšším počtem pracovníků ze všech oborů Výroby 
potravinářských výrobků. Pekařská výroba je charakteri-
zována specifi ckou pracovní náročností, a to jak z pohledu 
lidské práce, tak manuální zručnosti. Přesto se průměrná 
mzda, jež se pohybuje okolo dvou třetin celostátní průměrné 
mzdy (okolo 16 tis. Kč), řadí k těm nejnižším ze všech potra-
vinářských oborů. S nízkým mzdovým oceněním souvisí 
dlouhodobý klesající trend počtu zaměstnanců. Náročná 
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a zodpovědná pekařská profese se samozřejmými nočními 
a víkendovými směnami se bohužel potýká s nedostatečným 
zájmem o řemeslo u mladých lidí, kteří se rozhodují pro výběr 
povolání. Podle personalistů je důvodů nedostatečného zájmu 
o potravinářské obory včetně pekařství několik. U profese Pekař 
je to zejména všeobecně nižší mzdová úroveň spojená s vyšší 
fyzickou náročností než v jiných oborech. Dalším důvodem je 
noční práce, směnnost a častá práce ve víkendových dnech. 

Hlavním důvodem malého zájmu o profesi Pekař je však 
jednoznačně nízká mzda. Ta je důsledkem enormního tlaku 
obchodníků na co nejnižší ceny dodávaných výrobků. Renta-
bilita výrobců je pak nedostatečná, takže aby přežili na trhu, 
musí snižovat náklady, mezi nimi i mzdy svých zaměstnanců.

Nábor žáků na některá gymnázia a střední odborné školy 
v řadě případů bez studijních předpokladů, kteří by se v minu-
losti na tyto školy nedostali, a v neposlední řadě ztráta spole-
čenské prestiže řemesla a fyzická práce jsou podle odborníků 
další z příčin nedostatku kvalifi kovaných zaměstnanců. Pře-
hled o počtech žáků podle oborů středního odborného vzdě-
lávání ilustruje tabulka. 

Aktivity pekařského cechu

Na neutěšenou situaci ve výchově pekařského dorostu 
reagoval v závěru loňského roku pekařský cech založením 
„Sekce potravinářských škol a učilišť“, do které se při-
hlásilo 16 potravinářských škol a učilišť, členů profesního 
sdružení. Cílem vzdělávací aktivity je využít zkušeností škol 
a spojit síly při zkvalitnění výchovy studentů a učňů oboru 
Pekař/Cukrář pro podnikatelskou praxi. Za důležitý úkol 

považuje cech sjednocení metodiky náboru žáků základních 
škol na potravinářské školy a učiliště a zintenzivnění propa-
gace našich řemesel směrem k žákům základních škol. Hodlá 
také diskutovat různé možnosti a formy stipendií pro žáky 
ze strany zřizovatelů škol či fi rem a organizovat dovednostní 
soutěže.

Dalším důvodem zřízení Sekce je potřeba cechu více 
poznat potřeby škol, soustřeďovat jejich požadavky v jednom 
centru, aby mohl účinně pomáhat např. při zprostředkování 
praxe pro studenty v členských pekárnách, školit dílenské uči-
tele v předváděcích centrech dodavatelských fi rem či vydávat 
odborné publikace vhodné pro vzdělávací proces. Svaz má též 
pozitivní zkušenosti s natáčením výukových a propagačních 
fi lmů a hodlá v této aktivitě pokračovat. 

Vzdělávání
střední s výučním listem 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Celkem Nov př. Absolv.

2951E01 Potravinářská výroba 348 272 264 0 0 884 324 230

2951E02 Potravinářské práce 108 99 0 0 0 207 104 72

2951H01 Výrobce potravin 51 22 21 0 0 94 51 13

2953H01 Pekař 328 181 182 0 0 691 309 112

2954H01 Cukrář 1641 1314 1142 7 0 4104 1555 816

Vzdělávání:
střední s maturitní zkouškou (odborné) 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Celkem Nov př. Absolv.

2941M01 Technologie potravin 91 72 79 58 0 300 91 19

2942M01 Analýza potravin 113 115 97 128 0 453 113 140

Vzdělávání
střední s maturitní zkouškou (nástavbové) 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Celkem Nov př. Absolv.

2941L51 Technologie potravin 57 12 0 0 0 69 57 0

Vzdělávání:
vyšší odborné ve VOŠ 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Celkem Nov př. Absolv.

2941N01 Potr. technolog. a biotech. 33 15 10 0 0 58 33 8

2941N03 Techn. a hygiena potravin 15 10 18 0 0 43 12 8

Dožínkový koláč

Přehled o počtech žáků podle oborů středního a vyššího odborného vzdělávání Potravinářství a potravinářská chemie
– denní studium šk. r. 2013/2014
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Hlavní cíle Sekce

•  Spojit síly a zajistit ve střednědobém horizontu pro výrobní 
podniky podstatně větší počet a pro praxi lépe připravených 
a kvalifi kovaných mladých pekařů a cukrářů

•  Vytvářet lobbistický tlak na příslušná ministerstva (Škol-
ství a Zemědělství) ke zlepšení neutěšeného stavu výchovy 
potravinářského dorostu

•  Plnit koordinační roli, napomáhat komunikaci mezi ško-
lami při výměně zkušeností, propojovat školy a učiliště 
s výrobními podniky 

•  Prosazovat společně „Preferovaný obor Pekař“ v dalších 
krajích ČR (je vyhlášen v 7 krajích ČR) s poskytováním sti-
pendií pro učně

•  Zřízení portálu „Vzdělávání“ pro školy na svazovém webu
•   Rozšíření řady odborných publikací pro školy o nový titul 

„Výroba běžného pečiva“
•  Projekt školení učitelů odborné praxe v předváděcích 

pekařských centrech, seznamování s novinkami a trendy 
v oboru

•  Zpracování sjednocené metodiky náboru pekařských 
a cukrářských učňů

•  Natočení náborového propagačního fi lmu o kráse pekař-
ského řemesla pro základní školy

•  Propagace řemesla prostřednictvím akcí a soutěží v regio-
nech, Dnů otevřených dveří v pekárnách pro žáky základ-
ních škol, výchovné pracovníky a rodiče dětí

Soutěž Pekař roku junior

Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR uspořádal ve 
dnech 18.–19. března 2015 v Pardubicích jubilejní 20. ročník 
národní soutěže o titul „ČESKÝ PEKAŘ ROKU kategorie 
junior“. Ve fi nále soutěže se o prestižní ocenění utkalo deset 
mladých pekařských talentů z celé ČR. Soutěžící museli pod 
dohledem odborné poroty prokázat dovednosti při výrobě 
chleba, běžného pečiva, vánoček a chodských koláčů. Abso-
lutním vítězem s titulem Nejlepší pekařský junior roku 2015 
se stala Denisa Špačková, absolventka 2. ročníku SPŠPaS 
Pardubice.

Poprvé proběhla soutěž mladých pekařů v roce 1995 
v Pelhřimově a hlavní ideou tehdy bylo porovnat úroveň jed-
notlivých škol a učilišť v rámci celé České republiky. Postupem 
času se soutěž vyprofi lovala více na soupeření jednotlivců. 

Odborná porota u soutěžících hodnotila především 
zručnost, dodržování technologického postupu, ale také 

nápaditost a originalitu. U soutěžních výrobků pak posuzo-
vala jejich vzhled, objem, kůrku, střídu, vůni a samozřejmě 
chuť. Před zahájením soutěže museli mladí pekaři a pekařky 
předložit receptury a jednoduchý technologický postup ke 
schválení. Za jednotlivé disciplíny se přidělovaly body, soutě-
žící s nejvyšším počtem bodů se pak stal Pekařem roku 2015. 

Dovednostní pekařské soutěže mají dlouhou tradici 
a pozitivní motivaci pro mladé soutěžící. Zdravá rivalita při-
spívá ke zvyšování řemeslné zručnosti, správných výrob-
ních návyků a k růstu kvalifi kace. Účastníci získávají velmi 
cenné zkušenosti pro svoji budoucí praxi a zároveň si upev-
ňují hrdost k pekařskému řemeslu. Výchova mladé gene-
race potravinářů je šancí vrátit se opět k poctivému řemeslu 
a k výrobě kvalitních tuzemských výrobků. Pro zaměstnava-
tele je v současné době „vyučený pekař“ velmi žádanou pro-
fesí a má před sebou dobrou perspektivu.

Velký zájem o klání mladých pekařů a pekařek letos 
projevovala média. Reportáž přijel natočit štáb České tele-
vize a byla odvysílána ve Zprávách z regionů, takže ji mohli 
shlédnout diváci v celé ČR. Zprávy ze soutěže přinesla ČTK, 
Mf DNES, Právo, regionální Deníky a řada internetových 
serverů a portálů. Přímý živý vstup z pekařské dílny pak odvy-
sílal ČRo – Pardubice. Co lepšího si můžeme přát pro propa-
gaci pekařského řemesla?

Letošní jubilejní 20. ročník dovednostní soutěže v par-
dubické škole byl samozřejmě proti akci, kterou v sudé roky 
pořádá svaz na výstavě MBK/Salima Brno, mnohem skrom-
nější, lze jej však hodnotit jako velmi úspěšný. Vše probíhalo 
podle plánu, v příjemné atmosféře pospolitosti soutěžících, 
jejich doprovodu, komisařů i organizátorů z pardubické 
školy a podnikatelského svazu pekařů a cukrářů. Soutěž měla 
i neméně důležitou společenskou rovinu a mezi vedením 
zúčastněných škol probíhala živá diskuse na palčivá témata 
současné úrovně odborného školství. Důležité na jubilejním 
ročníku bylo, že se udržela každoroční kontinuita pekařských 
soutěží a vzhledem k účasti nováčků a zájmu škol je na čem 
stavět. 

Velké poděkování za uskutečnění soutěže patří také 
sponzorům, kteří přispěli jak finančně, tak poskytnutím 

Krásná pekařka v akci

Soutěžní pekárna na MBK 2014
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surovin a cen pro soutěžící. Vážíme si jejich pomoci zejména 
v době, kdy ekonomická situace v oboru není příliš dobrá 
a musí se „obracet“ v ruce doslova každá koruna. Pod-
pora mladého pekařského dorostu a našich následovníků 
v řemesle je však společným úkolem pro nás pro všechny, kdo 
se zabýváme podnikáním v pekárenském oboru. Společně 
jsme udělali malý, ale důležitý krůček ke zlepšení budoucnosti 
pekařského oboru.

Výsledky soutěže PEKAŘ ROKU 2015 junior

1.  místo: Denisa Špačková, absolventka 2. ročníku SPŠ 
potravinářství a služeb Pardubice

2.  místo: Simona Vysloužilová, Střední škola potravi-
nářská, obchodu a služeb Brno

3.  místo: Robin Filipi, SŠ obchodu, služeb a podnikání 
a VOŠ České Budějovice

První tři umístění na stupních vítězů obdrželi krásné 
sošky vyrobené studenty SUPŠ – umělecko-průmyslové 
školy z Turnova a tablety věnované společností Diamant CZ. 
Vítězným finalistům soutěže gratulujeme k dosaženému 
úspěchu.

Potravináři mají budoucnost

Pekařské řemeslo má v naší zemi již více než tisíciletou 
tradici. Za tuto dlouhou dobu prošlo velkými proměnami 
a hlavně v druhé polovině minulého století učinilo velký skok 
jak po technické, tak i technologické stránce. Na začátku
21. století jsou pekařské výrobny již moderní potravinářské 
provozy, kde mohou najít uplatnění jak zájemci, kteří mají 
rádi tvořivou práci s živou hmotou – těstem, tak i ti, kteří jsou 
technicky nadaní a láká je práce na moderních, automatizova-
ných linkách. O šikovné mladé pekaře a pekařky je jak v prů-
myslových, tak řemeslných pekárnách velký zájem a mohou 
zde najít velmi dobré a zajímavé pracovní uplatnění. 

Na příkladu vyspělých evropských zemí můžeme pozo-
rovat, že výroba potravin, jejíž jsou pekařské výrobky velmi 
významnou a důležitou součástí, má před sebou velmi dobrou 
perspektivu. Ve Francii, Rakousku či Německu je profese 
Pekař/Pekařka velmi ceněná, společensky uznávaná a také 
velmi dobře fi nančně odměňovaná. Je to pro mladé lidi velmi 
atraktivní povolání s jistotou budoucnosti. Věřím, že tento 
sen se stane skutečností jednou i v naší zemi, a proto je 
„výchova pekařů v Čechách“ tak důležitá. Pekařské 
řemeslo je krásné a voňavé, a kdo se na něj dá, určitě 
nebude v budoucnu litovat.  �

Pekařka roku 2015 D. Špačková

Vyhlášení výsledků MBK 2014


