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Přílohy 

Příloha č. 1: Přepis rozhovoru s Ondřejem Slaninou 

Místo: Chateau St. Havel, Před Nádražím 1/6, Praha 4 

Datum: 5. 3. 2018 

Kdy jste se rozhodl zasvětit svůj život gastronomii? Co vás přivedlo k vaření? 

O vaření jsem se začal zajímat už v dětství. Myslím, že to bylo třeba v 7 – 8 letech, 

kdy jsem doma pomáhal vařit. Pak jsem to začal v patnácti studovat. Všichni přece 

víme, co chceme v patnácti dělat celý život, že. Takže jsem nastoupil na střední školu 

a vystudoval jsem to. 

Plánoval jste otevření vlastního podniku? Co bylo zlomovým okamžikem pro toto 

rozhodnutí? 

Ono asi není zlomový rozhodnutí otevřít si vlastní podnik, spíše jako rozhodnout se 

podnikat. Přece jen v gastronomii je spousta odvětví, ve kterých člověk může začít. 

Pro mě byl zlomový okamžik, když jsem byl zaměstnaný a dřel jsem jako kůň 

za relativně málo peněz. Pak jsem si jednoho dne přesekl šlachu na palci a to byl ten 

moment. Řekl jsem si, že jestli mám jednou zemřít v nějaké práci, tak to bude v mé 

práci. 

Byl jste v té době jakkoliv mediálně známý? 

V té době už to částečně bylo. My ten pořad Kluci v akci děláme, myslím, 13 let a já 

jsem začal podnikat v roce 2008. Takže 10 let. Takže do jisté míry ano. 

Pokud ano, pomohlo to? 

Určitě to pomohlo. Na druhou stranu co se týká našeho pořadu. Začal jsem podnikat, 

když mi bylo asi 23 let, tak než se v té gastronomii dostanete na nějakou pozici, že vás 

veřejnost bere tak, že tomu opravdu rozumíte, tak s tím věkem to trochu souvisí. 

Takže když jsem byl takhle mladý, tak tomu tak úplně bylo. Ta přirozená odborná 

autorita odpovídá nějakému věku. Takže to spíš trvalo. Rozhodně to nebylo tak, 

že Slanina si otevřel restauraci a všichni se z toho zblázní. Do toho v roce 2009 začala 

nějaká ekonomická krize, takže to bylo hodně složité. Udělal jsem spoustu školáckých 

chyb, kterými si člověk v podnikání musí projít. Ale celkově mi to do jisté míry 

pomohlo. 



Ta značka toho jména pomáhá, ať už to dělá kdokoliv a cokoliv. Obrovskou nevýhodou 

je u známého jména nadprůměrné očekávání těch hostů a nulová tolerance. 

U neznámého podniku nějakou chybu odpustíte, nebo přimhouříte oči. U známého 

jména budete naopak dál šířit, že jste tam byla, ale že to nebylo tak super, jak jste 

čekala. 

Jaké byly první kroky k propagaci vašeho podniku? 

My když jsme tu začínali, tak sem skoro nikdo nechodil. Bylo to neznámé a my 

to dělali pozvolna, protože nejlepší reklama na ten gastronomický podnik je nějaká 

reference hosta. Nejdřív musíte do těch lidí různými informačními kanály hustit, 

že to existuje. Před 10 lety nebyly takové možnosti těch sociálních sítí, co si budeme 

povídat. Takže my jsme dělali tradiční metody, jako jsou printové reklamy nebo 

rádiové spoty. Obojí bylo velmi nákladné, ale my jsme jeli pomalu, takže nárůst máme 

dodnes. Nejdůležitější samozřejmě je držet si kvalitu a komunikovat pravidelně. 

Speciálně v gastronomickém byznysu je to záruka něčeho. U nově otevřených 

restaurací to je většinou jedna velká bublina, která brzo splaskne, protože si ten podnik 

neudrží si kvalitu a zákazníka. Lidé musí být spokojení, aby přicházeli znovu. 

Jedná návštěva je vám k ničemu. Vy potřebujete, aby lidé chodili opakovaně. Nebo mít 

restauraci na frekventovaném turistickém místě, kde jsou stále lidé. To my opravdu 

nejsme, protože jsme ukryti tady na Praze 4. Pro nás jsou ti spokojení zákazníci 

opravdu velmi důležití. Je hezké, když si vás personál pamatuje, protože navštěvujete 

restauraci často. 

Na jakou kuchyni se váš podnik zaměřuje? 

Naše kuchyně je zaměřená na evropskou kuchyni. Spíše takovou českou kuchyni 

v lehce moderním pojetí. Ale pořád je pro mě důležité, aby ten lístek byl pro zákazníka 

jasně uchopitelný. Tím myslím, aby tam byla napsána jasně dominantní surovina, 

nějaká omáčka a příloha. Aby to nebylo abstraktní a podivné, jak to občas bývá. 

Chci, aby co si člověk přečetl v lístku, také dostal na talíři. Člověk stejně zjistí, že 

normální jídlo je nejlepší a je blbost dělat něco, co se tváří jinak, než opravdu je. 

Kolik zaměstnanců má váš podnik? 

Zaměstnanců máme asi 32. 

 



Je váš podnik vyhledávaným místem ke stážím? 

Ze zahraničí tady za celou dobu našeho fungování ještě nikdo nebyl, ale z České 

republiky ano. Myslím, že sem jezdí asi tak 10 lidí do roka. 

Jezdíte/ Jezdil jste na stáže? Kde berete inspiraci? Máte nějaký vzor? 

Tak já díky tomu pořadu, kromě té mediální známosti, získal rozhled ve věcech 

a možnost setkat se spoustu zajímavých lidí, ke kterým bych se jinak dostával 

komplikovaně. Díky tomu jsem se dostal na spoustu míst, kde jsem mohl vařit. Pak to 

jsou klasické věci, jako například cestování, ochutnávání a dneska i internet. 

Jaká je přibližná cena tříchodové večeře pro 2 osoby? 

Degustační menu máme 6chodové a to stojí nějakých 1200 Kč. 

Jaký poměr je vašich českých a zahraničních hostů? 

U nás vedou významně Češi. Je teda důležité říci, že jsme hotelová restaurace. A jsme 

teda unikát, že k nám chodí daleko více lidí do restaurace, než do toho hotelu. Většinou 

to bývá přesně naopak. 90 % jsou lidé z venku a 10 % lidé z hotelu. A z těch 

hotelových hostů to je odhadem třetina zahraničních hostů. Zbytek jsou Češi. 

Kolik času věnujete restauraci práci a kolik rodině v porovnání s dřívější dobou? 

Když jsem začínal, tak jsem rodinu neměl. Teď už ji vlastně taky nemám. Nebo mám, 

ale myslím, že dřív jsem té práci věnoval významně více času v tom místě. Teď 

té práci věnuji stejný čas, ale můžu pracovat téměř odkudkoliv a nemusím být pořád 

v restauraci. Ta moje role se za ta léta trochu změnila, teď sem spíše nosím tu inspiraci, 

co a jak dělat. U sporáku už mám svoje lidi. Takže já statistiky návštěvnosti 

a vymýšlení nových jídel můžu dělat z domova. Takže tím pádem se dnes té rodině 

věnuji více, což je logické asi u každého oboru. Když bych to ale sečetl, tak člověk 

podnikající se vždy více věnuje práci než člověk běžně zaměstnaný. 

Jaké jsou vaše plány na dalších 5 let? 

5 let na jednu stranu není dlouhá doba, na druhou stranu to je dlouhá doba. Takže já 

zatím nic jako otevření další restaurace neplánuju. Po nové restauraci asi ani neprahnu 

a chci se více věnovat naší restauraci a chci, aby vše fungovalo tak, jak má. Aby stále 

chodili naši spokojení hosté a mezi nimi i nějací ti noví, abychom je měli stále čím 

překvapovat a oni viděli, že se tu něco mění. Mimochodem. Víte, jak poznáte, že je 



u vás ten host poprvé? … Neví, kde jsou záchody. Takže já jako majitel restaurace, 

který neobsluhuje, pozoruju ty fantastický chvíle, když lidi hledají toalety. Díky tomu 

vidím, že sem stále chodí noví lidé. Restaurace jsou ti hosté, a ti když tam nebudou, tak 

je zbytečné to dělat. My to máme ještě složitější v tom, že nejsme úplně po cestě a náš 

standardní host sem jede autem. Vždycky svým zaměstnancům říkám, že aby se člověk 

večer oblékl, sedl do auta a jel někam na večeři, tak ten si zaslouží extra péči, 

že nezůstal po práci v pohodlí domova a neobjednal si třeba pizzu, pro kterou by si jen 

vyšel před dveře. Proto tu tolik dbáme o spokojenost, protože ti hosté k nám musí 

nějakou dobu jet a my je rozhodně nechceme naštvat. Chceme, aby si užili příjemný 

večer a jídlo jim chutnalo. 

Poznávají vás lidé na ulici? 

Jo, určitě. 

Jak často se snažíte být viděn? Co pro to děláte? 

Já se vůbec nesnažím být viděn a nedělám pro to vůbec nic. 

Máte osobní profil na sociálních sítích? Kdo ho spravuje? 

Mám, jen Facebook a spravuju si ho sám. 

Co na sociálních sítích komunikujete? 

Jak kdy. Z osobního života tam nekomunikuji téměř nic. Pokud teda nejsem někde se 

synem u jídla. Zákulisí restaurace a tyhle profesní věci tam dávám, ale jinak nejsem 

úplně sociální člověk. Já tím úplně moc nežiju a jsem v tom takový staromódní, že to 

neřeším, protože vím, že to často bývá v reálu úplně jinak. Já tam dávám reálný věci, 

které chci. Buď to ty lidi osloví, nebo ne. Ale rozhodně nekoukám na to, jaký to má 

dosah a podobně. Tím já nežiju. 

Necháváte veřejnost nahlédnout do svého soukromí? 

Soukromí moc nekomunikuju, nevidím důvod, proč bych měl. 

Jak komunikujete s fanoušky? 

Komunikuju. Na komentáře jim většinou odpovídám, na zprávy moc neodpovídám, 

protože se na ten chat moc nekoukám. Ale vím, že v tom chatu mám nějaké žádosti 



od ostatních. Na většinu komentářů ale odpovídám, některé dokonce i mažu, když mě ti 

lidé štvou. 

Chodíte mezi hosty? 

Když jsem tu, tak tam jdu a nemám s tím problém. 

Jaká byla vaše první mediální zkušenost? 

Před pořadem Kluci v akci jsem ještě natáčel pořad Prima vařečka, takže to bylo asi 

první. 

Dáváte rozhovory?  

Já jsem teda ještě nikdy nikoho neoslovoval, aby se mnou udělal rozhovor. To mě 

nikdy nenapadlo. Vím, že nedávno za mnou někdo přišel a nabízel mi, že se mnou 

udělá rozhovor a já mu za to ještě zaplatím. Tak jsem mu říkal, že se asi zbláznil, 

že přece nikomu nebudu platit za rozhovory se mnou. Jinak rozhovory dělám. Je jich 

tak minimálně 5 – 6 do roka, kdy mě někdo osloví. 

Byl jste někdy v televizi? 

Ano. V televizi se objevuju už 13 let každou sobotu v pořadu Kluci v akci. Občas jsem 

se taky objevil jako host v zábavných show, jako jsou třeba Zázraky přírody nebo 

Všechnopárty Karla Šípa. 

Pořádáte nějaké kuchařské kurzy? 

Ano. Dělám to už spoustu let, většinou tady asi pro 20 lidí. V průměru jsou to 2 kurzy 

měsíčně. Sám někdy nevím, proč to dělám. Napadlo mě to samotného, takže mě to 

vlastně baví a taky mám pocit, že mohu pomoci zlepšit něčí gastronomický život. 

Nějaké peníze z toho jsou, ale spíše drobné. 

Vydal jste vlastní kuchařku? Co bylo impulsem? 

Plánuju. Ne přímo kuchařky, spíš nějakou knihu a zatím mám už 2 roky dvě kapitoly. 

To je zatím všechno. Ale někdy bych měl něco napsat, jen nevím kdy. 

Účastníte se společenských akcí?  

Občas jo, ale není toho moc. Já se nikam necpu, protože mě to nebaví. 

 



Děláte nějaké speciální eventy? 

Děláme. Každý měsíc máme jeden týden, kdy máme speciální nabídku jídel. Máme tu 

i jednodenní akce, kdy tu například vaří národní tým či další šéfkuchař. Pak vymýšlíme 

různé ptákoviny. Před Vánoci to byl tady výlov rybníku s jarmarkem, což bylo hezký. 

Je to většinou prodělečné, ale chceme vytvořit nějakou tradici a komunitu lidí z té 

Prahy 4. Většinou o tom informujeme pomocí billboardů, mailem a nově i těmi 

sociálními sítěmi. Věci jako jarmark dáváme i do měsíčníku Prahy 4, takže tak. 

Spolupracoval jste někdy s nějakou firmou/ značkou? Podle čeho si vybíráte? 

No jasně. Vybírám si to podle přesvědčení, že ten produkt musí být kvalitní. Když to 

řeknu blbě, tak třeba Podravku bych nedělal. Nebo jinak. Je to o penězích. Ono spousta 

lidí řekne, že by to nedělali, ale všechno má svojí cenu. Takže ano, Podravka je 

hnusná, ale když přijde Podravka a dá mi 20 miliónů, abych byl její tváří, tak se budu 

tvářit, že je Podravka super. Vím, že to nikoho nezabije a všichni budou říkat, že jsem 

se zbláznil, ale ať se nad tou nabídkou zamyslí každý sám. 

Kdo je dobrým příkladem dobře komunikujícího kuchaře?  

Já nevím, asi nikdo. Nikdy jsem o tomhle nepřemýšlel. V Čechách podle mě nikdo. 

Jaká je podle vás nejvhodnější komunikace? 

Dneska to jsou ty sociální sítě rozhodně. Všechny ty nadlinkový věci jsou super už jen 

pro velký firmy, který zvedají povědomí o své značce – např. Coca Cola atd. Lidé to 

znají a jen je jím to připomínáno. U kuchařů to jsou sociální sítě a osobní kontakt 

s lidmi. Nejlepším obsahem je autentický obsah. Takže ať si každý dělá, kdo chce, 

co chce. Já tam určité věci komunikuji, určité ne a mám k tomu své jasné důvody. 

Co byste udělal nyní jinak? 

Asi ne, nevidím důvod a nikdy jsem o tom nepřemýšlel. Je to můj profil a dávám si tam 

věci, které já chci. Nechci měnit sociální profil na profil, který bude můj byznys. 

Viz Leoš Mareš, který to dělá dobře a je to génius. Nevím, jestli mu to někdo poradil, 

přišel na to sám, nebo ho ty firmy začaly samy oslovovat. Já o tom takhle nikdy 

nepřemýšlel a nepřišel za mnou někdo, kdo by mi v tom poradil a řekl, že budu mít víc 

peněz a víc hostů. Pro mě je to pořád takový nástroj komunikace. 



Co byste poradil začátečníkům v gastronomii, aby se z nich stali známí a uznávání 

kuchaři. 

Co se týče komunikace, tak začínajícímu kuchaři bych poradil, aby držel krok a makal. 

Ten, co už se chce zviditelnit, tak může přijít polonahý na volby Miloše Zemana a hned 

bude zviditelněný. Ne, podle mě se může kuchař zviditelnit jen tím, že dělá práci 

dobře. To je základ. Dneska je způsobů zviditelnění se mnoho a může to udělat 

kdokoliv, ale základem je u jakéhokoli oboru je, že tu svou práci musí dělat dobře. 

Teprve pak tomu lidé začnou věřit a pomůže mu to. Pak je asi dobrý komunikovat 

zákulisí té restaurace, to je jednoduché a zajímavé. Ale nevím, jestli to reálně pomůže. 

Asi až za nějakou dobu, což lidé v dnešní zrychlené době nechápou. Všechno trvá. 

Takže doporučuji dlouhodobou a pravidelnou komunikaci, pak to má smysl. 

 

 

Příloha č. 2: Přepis rozhovoru s Janem Punčochářem 

Místo: Grand Cru, Lodecká 4, Praha 1 

Datum: 8. 3. 2018 

Kdy jste se rozhodl zasvětit svůj život gastronomii? Co vás přivedlo k vaření? 

Tak bylo to asi v šesti letech a přivedla mě asi láska k jídlu. 

Plánoval jste otevření vlastního podniku? Co bylo zlomovým okamžikem pro toto 

rozhodnutí? 

Tak plánuju to každý den otevřít si vlastní podnik, ale zatím se ten vlastní podnik 

na 100 % nepodařil. Plánuju to třeba do deseti let, že se to stane. 

Byl jste v té době jakkoliv mediálně známý? 

- 

Pokud ano, pomohlo to? 

- 

Jaké byly první kroky k propagaci vašeho podniku? 

Tak od toho tady mám právě Janu, která se stará o veškeré věci týkající se komunikace 

směrem ven. Na to mám tedy PR odborníka, protože já tomu moc nerozumím a umím 

spíše vařit. 



Na jakou kuchyni se váš podnik zaměřuje? 

Tak jsme v Čechách, takže určitě česká kuchyně. 

Kolik zaměstnanců má váš podnik? 

Zaměstnanců má 22. 

Je váš podnik vyhledávaným místem ke stážím?  

No tak pravidelně tak dvakrát do týdne. Míň než na týden je neberu, takže vždycky tu 

jsou minimálně týden. 

Jezdíte/ Jezdil jste na stáže? Kde berete inspiraci? Máte nějaký vzor? 

Samozřejmě, že ano. Žádný učený z nebe nespadl, takže se musíte neustále 

zdokonalovat. Na stáže tedy jezdím stále a snažím se dál rozvíjet. Vzory moc 

nemívám, takže vám teď žádný neřeknu. 

Jaká je přibližná cena tříchodové večeře pro 2 osoby? 

1450 Kč 

Jaký poměr je vašich českých a zahraničních hostů? 

80 % Češi, 20 % zahraniční 

Kolik času věnujete práci a kolik rodině v porovnání s dřívější dobou? 

Od pondělí do pátku rodině nula, o víkendu jak kdy. Asi 20 hodin? Překvapivě to 

na začátku bylo více, protože jsme měli dva zavírací dny. Teď máme jeden – každou 

neděli, takže to se věnuju rodině. 

Jaké jsou vaše plány na dalších 5 let? 

Jak jsem už řekl, tak do deseti let bych chtěl nějakou tu vlastní restauraci. 

Poznávají vás lidé na ulici? 

Jana: Vzhledem k tomu, že chodí v rondónu, kde má napsáno Jan Punčochář, 

tak určitě. 

Jan: Občas jo, občas se stane, že mě poznají. Minule jsem byl někde v restauraci 

a přišlo úplný procesí s panákama, takže poznávají mě. 

 



Jak často se snažíte být viděn? Co pro to děláte? 

Jan: Tak já se právě snažím být neviděn. 

Jana: Ale já se snažím, aby byl viděn. Je to o každodenní komunikaci s novináři, 

samozřejmě se ozývají i spolupráce se značkami a firmami – příklad je třeba teď 

Bageterie Boulevard, Makro či Baileys. Tak s těmi spolupracujeme a je jich docela 

dost. Například ta Bageterie Boulevard měla opravdu velký dosah. Ale jinak co se týče 

PR, placenou reklamu neděláme, takže je to o té každodenní komunikaci s novináři – 

rozhovory, které domlouváme, recepty, které po nás neustále chtějí. Myslím, že docela 

pozdě jsme začali se sociálními sítěmi, protože nejdřív jsme dělali jen restauraci, ale 

teď už děláme i značku Jan Punčochář. Tam děláme Instagram a Facebook. Facebook 

zatím opomíjím, protože jak jsme začali pozdě, tak to nemá úplně ten dopad, jaký 

bychom chtěli, ale Instagram docela jde. Ten máme vlastně od zimy loňského roku. 

Máte osobní profil na sociálních sítích? Kdo ho spravuje?  

Jan: Facebook a Instagram. Spravuje ho tady Jana. 

Jana: Ale ve velkém spojení s Honzou, protože samozřejmě každý den nejsem 

v restauraci, a když mu tam někdo píše, třeba nějaký velmi známý šéfkuchař, tak se 

ptám, co mám odpovědět. 

Co na sociálních sítích komunikujete? 

Jana: Videorecepty ano, ale jen pokud nějaké máme. Netočíme nic sami, protože na to 

není prostor. Honza je prostě člověk, který je v té kuchyni a vaří. Takže jakmile točíme 

například pro Aktuálně.cz, Idnes.cz nebo právě recepty s Baileys, tak to dáváme 

i na sociální sítě. Jinak jsou to hodně fotky jídel a potom také zákulisní fotky, co třeba 

Honza obědvá a co ne. Případně se tam prezentují i ty spolupráce. 

Necháváte veřejnost nahlédnout do svého soukromí? 

Jan: Rodina určitě ne. Zákulisí restaurace ano. 

Jana: Jedna fotka byla na Vánoce. 

Jak komunikujete s fanoušky? 

Jan: Tak k nám nechodí nějací vyloženě extrémní fanoušci, kteří by lítali po Facebooku 

a Instagramu. Pokud chtějí podpis, tak si přinesou fotku a já jim to rád podepíšu. Nebo 



menu, není problém. Ale k nám chodí docela vyšší třída, která tohle moc neřeší. 

Spíš jsou mými fanoušky v tom smyslu, že chodí do této restaurace často. 

Jana: Samozřejmě ten osobní kontakt s Honzou… Já mám právě velkou osobní 

zkušenost právě s novináři, kteří v momentě, kdy se s ním setkají, tak ho začnou 

zbožňovat. Osobní kontakt on umí velmi dobře komunikovat – bezprostřední styl 

na těch sociálních sítích takhle úplně nejde. 

Chodíte mezi hosty? 

To je každodenním chlebem.  

Jaká byla vaše první mediální zkušenost? 

Jan: Tak jelikož už jsem starý, tak si to nepamatuju. 

Jana: Já myslím, že to bylo ještě v Le Terroir, kdy ti přišli dělat ty vajíčka? 

Jan: Ne, to už je dávno předtím. První mediální zkušenost si nepamatuju. První 

významný rozhovor je třeba 12 – 14 let zpátky. 

Dáváte rozhovory?  

Jana: Nedáváme tolik. Je to většinou z mé iniciativy, nebo teď už to je spíše půl na půl. 

Ze začátku to bylo úplně ode mne, ale novináři se již dost naučili oslovovat sami 

a Honza už je taky známější, takže jakmile se cokoliv děje, tak volají. Nejsou to tedy 

jen rozhovory, ale také třeba vyjádření. Poslední byl například o tom protikuřáckém 

zákonu, tak k tomu jsme se vyjadřovali. Honzu oslovili jako odborníka. Občas to jsou 

samozřejmě i média B2B, takže ho oslovují, jakým způsobem udělat denní menu, jestli 

se to ve fine diningu vyplatí a podobně. Co se týče klasických rozhovorů, tak to jsou 

dva druhy. Buď je to úplný lifestyle – takže food časopisy jako Gurmet, Apetit, 

F.O.O.D. Nebo to jsou pánské lifestyle, jako je například For Men. Občas to bývají 

i deníky. 

Byl jste někdy v televizi? 

Jo, samozřejmě. Několikrát. Tak asi moje největší herecká etuda byla v pořadu Ohnivý 

kuře. V Masterchefu jsem taky vařil, ve Studiu 6 jsem byl… 

 

 



Pořádáte nějaké kuchařské kurzy? 

Stále mě někdo oslovuje, abych tu kurzy dělal, ale jelikož jsem extrémně vytížený, tak 

moc času tomu nedám. Dělám maximálně pět do roka. 

Vydal jste vlastní kuchařku? Co bylo impulsem? 

Na stará kolena to plánuji. 

Účastníte se společenských akcí? 

Moc ne, já totiž nemám moc rád lidi. Takže opravdu málo. 

Děláte nějaké speciální eventy? 

Určitě. Třeba dvanáctkrát do roka máme speciální menu – něco nového, na co můžeme 

pozvat lidi. Dále to jsou degustace vína, zabijačky s lanýži a taky si zveme šéfkuchaře 

z ciziny. Potřebujeme, aby ta restaurace žila, takže každý den děláme vše pro to, aby se 

něco dělo. 

Spolupracoval jste někdy s nějakou firmou/ značkou? Podle čeho si vybíráte? 

Ano. Většinou to musí být kvalitní značka, která podtrhne to, co děláme tady u nás. 

Taky to musí být o osobním přesvědčení, že je to správné. 

Kdo je dobrým příkladem dobře komunikujícího kuchaře? 

Tak myslím si, že dobře komunikující kuchař u nás je Zdeněk Pohlreich. Ten je 

extrémně dobře komunikující. Spíš komunikovaný. Ta komunikace se mi moc nelíbí, 

ale dělá to dobře.  

Jaká je podle vás nejvhodnější komunikace? 

Jan: Tak asi přes jídlo a zákazníky. Protože nejlepší reklama jde vždycky z restaurace. 

Sociální sítě jsou asi dobrý, ale to je otázka spíš tady na Janu, já tomu moc nerozumím 

a nejsem jejich velkým fanouškem. 

Jana: Podle toho kolik na to máte peněz a kdy jste začala. To je zásadní otázka. Pokud 

začnete až v téhle době, tak je potřeba těch peněz mnohem více, abyste si vybudovala 

nějakou základnu. Takže za mě jsou nejdůležitější sociální sítě, ale na druhou stranu je 

potřeba dostat ty lidi do restaurace. Na tom ten šéfkuchař stojí. Takže je potřeba hodně 

úsilí věnovat do PR. 

Jan: To je fakt. Ty hosty, když už je tady máte, tak si je tu dokážete nějak ukočírovat. 



Co byste udělal nyní jinak? 

Nevím. 

Co byste poradil začátečníkům v gastronomii, aby se z nich stali známí a uznávání 

kuchaři. 

Jan: Z pohledu gastronomie by se nejdřív měli naučit dobře vařit, než někam vyjdou. 

To je základ. Určitě bych doporučil vyjet někam do ciziny, kde lze získat jiný pohled. 

Pak už to asi přijde samo. 

Jana: Tak tam jde o to, kde momentálně jste. Pokud jste šéfkuchař, může si vás vzít 

do rukou PR odborník a pomáhat vám. Pokud jste řadový kuchař, tak to asi zatím 

nepůjde. Jedině, že by si vás vybrali do nějakého pořadu v televizi, což se samozřejmě 

taky může stát. V momentě, kdy už jste šéfkuchař, je dobré se zaměřit na dobré PR 

a spojit se s někým, kdo to bude komunikovat a denně odpovídat. Protože samozřejmě 

ten šéfkuchař na tohle čas nemá. Takže si opravdu někoho najmout a pořádně ho 

vyškolit. Nebát se stát si za svým názorem, pokud víte, že za tím opravdu stojíte. 

Honzovi asi hodně pomohlo, že si vybral časopis, kde pravidelně glosoval. Hodně 

dlouho už máme v Lidových novinách rubriku Glosy Jana Punčocháře, teď teda trochu 

nestíháme a je jich tam méně. Naší nevýhodou jsou zatím ty sociální sítě. Pokud to 

toho člověka baví, určitě by se do toho měl opřít a co nejvíce si je dělat sám, 

viz Instastories, které já dělat na dálku nemůžu. To si myslím, že v současné době 

nejvíce zaujme. 

 

 

Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s Romanem Vaňkem 

Místo: Pražský kulinářský institut, Suchdolská 14, Praha 6 

Datum: 12. 3. 2018 

Kdy jste se rozhodl zasvětit svůj život gastronomii? Co vás přivedlo k vaření? 

To šlo celý život nějak latentně kolem mě a někdy před 15 – 16 lety, možná dvaceti, 

mě to čaplo za ruku a řeklo: „Už se uklidni a začni dělat něco normálního, co za tebou 

zůstane.“. 



Plánoval jste otevření vlastního podniku? Co bylo zlomovým okamžikem pro toto 

rozhodnutí? 

Já ho mám, je to Pražský kulinářský institut a funguje to úplně stejně jako restaurace. 

Každý jediný den ho musím naplnit, aby bylo na výplaty. Začali jsme to plánovat asi 

v roce 2006 a tenkrát tady nic takového nebylo. V té době se vůbec gastronomie a jídla 

začala probouzet v téhle zemi z bezvědomí. Tenkrát byla obrovská propast mezi 

profesionálními lidmi z gastronomie a lidmi z ulice. Já jsem na to tenkrát přišel díky 

dnešnímu šéfkuchaři restaurace SIA, Jirkovi Štiftovi, který tenkrát šéfoval Alcronu. 

Začali jsme si povídat, až z toho vznikl jakýsi nápad na školu vaření. Tak já jsem pak 

lítal asi 2 roky po světě, abych lépe pochopil, jak se to dělá. To bylo všechno 

v plenkách. Tenkrát, asi před 12 lety (což je relativně krátká doba, ale pro gastronomii 

v téhle zemi je to doba velmi dlouhá, od tý doby se událo mnoho věcí), 

ještě neexistovalo slovo foodbloger. To byla absolutně šílená myšlenka, když jsem 

tenkrát těm nejlepším šéfkuchařům v téhle zemi řekl, že zařídím, aby jejich podpisy 

byly známý a uznávaný. Lidem se začnete líbit a jídlo se jim začne líbit taky. Tenkrát 

jsem se ještě neodvážil říct, že přijde chvíle, kdy lidé začnou být na českou kuchyni 

a její kuchaře hrdí. Podívejte se dneska. Dnes to mají supermarkety ve svých 

sloganech. Ale tenkrát to byl logický vývoj. My vlastně neděláme nic jinýho, 

než že kopírujeme gastronomickou křivku Londýna, akorát jsme o nějakých 15 let 

zpožděný. Takže jsme vymysleli školu vaření a začali pomalu vařit. Od té doby se toho 

samozřejmě mnoho změnilo – ať už v gastronomii či edukaci lidí. Dneska už se lidi 

ptají po jiných věcech, než jako v dobách Pošli recept. 

Byl jste v té době jakkoliv mediálně známý? 

Ne. Ale byla to tak bláznivá myšlenka, že si toho lidi všimli. 

Pokud ano, pomohlo to? 

- 

Jaké byly první kroky k propagaci vašeho podniku? 

Já jsem za sebou měl mnoho let zahraničního obchodu a asi 10 let jsem obchodoval 

s brazilským vínem, protože jsem byl vlastně úplně první, kdo ho do Evropy přivezl. 

Díky tomu jsem se dostal i do gastronomie, skrz chlast, kde jsem posbíral nějaké 

kontakty. Nebyly peníze, takže musíte vymyslet, jak jich utratit co nejméně a dát 



o sobě vědět. Takže v tu chvíli vám všichni do časopisů nabízejí last minutky, což ani 

nevím, jestli tahle blbost funguje dodnes. Takže jsem začal mít přehled o tom, kolik 

inzerce stojí. Už tenkrát jsem přišel na to, že forma psaných PR článků a besed, mě 

vyjde na daleko menší peníze a dokážu něco daleko více ovlivnit. Už i tehdy listovali 

lidé časopisy a nikdo si nepamatoval reklamy. Takže já začal propagovat pomocí 

článků, později i nějakých barterů. Věděl jsem, že tím se něco podaří. Když nemáte 

prachy, musíte přemýšlet. A když je máte, přemýšlíte ještě o to víc. 

Na jakou kuchyni se váš podnik zaměřuje? 

- 

Kolik zaměstnanců má váš podnik? 

My jsme velcí významem a skromní místem. Je nás asi sedm, ostatní jsou externisti. 

Je váš podnik vyhledávaným místem ke stážím? 

- 

Jezdíte/ Jezdil jste na stáže? Kde berete inspiraci? Máte nějaký vzor? 

Samozřejmě! Bez toho jste v téhle branži absolutně mrtvá. Gastronomie je exaktní 

spočitatelná věda, která nemá žádný náhody, ale neustále se vyvíjí. První co je, 

že nejdřív pochopíte techniky, pomocí nichž tato věda funguje. A pak se musíte každý 

den sebevzdělávat, jinak máte smůlu, jste z toho pryč. Já tenkrát stál na křižovatce, 

jestli dál dělat vína, nebo se pustit do jídla pořádně. Navíc v téhle zemi už nejsou lidi – 

tenkrát ještě byly ruce (když je rozdělím na hlavy a ruce), ale už přestávaly být hlavy. 

A teď už není ani jedno. A vyšlo mi z toho to jídlo, protože tenkrát to bylo furt – 

nakoupím, prodám, nakoupím, prodám a nic po mně nezůstávalo. Jen slušný kocoviny. 

Takže jsem se rozhodl pro jídlo, který vám skýtá neuvěřitelný možnosti realizace. 

To není jen o každodenním učení, ale je nádherný, když vám někdo řekne „já už umím 

vařit“. To je blbost, protože to neumí nikdo. Můžete říct „já umím dobře vařit“, 

ale nelze říct „já už to všechno umím“. To prostě nejde. Sice zvládáte všechny 

techniky, máte cit, zbožíznalství, znáte techniky a baví vás to. Stále se však musíte učit 

a každý den můžete říct: „Ty jo, zase jsem se něco nového naučil!“. Takže na to se 

zákonitě začaly nabalovat další nápady a myšlenky, otevřel se Prakul a začalo to 

fungovat nějakým způsobem tak, jak jsme chtěli. Následně přišlo natáčení nějakých 

pořadů, naše knihy. Takže jsme ještě založili vlastní vydavatelství a těch nápadů je 



díkybohu pořád hodně. Když je děláte pořádně a umíte všechny aktivity skloubit pod 

jednu značku, tak to docela funguje. Každopádně bez značky v gastronomii asi nejde 

moc dobře fungovat. 

Vzorů mám spoustu. Nedá se říct jen jedno jméno. Nemyslím si, že musíte sledovat 

vzory, jako spíš sledovat trendy. Protože když to vezmeme – gastronomie je jakýsi 

strom. Má to kmen a ten kmen je klasika, klasická jídla a ten strom má větve, jakýsi 

-ismy. Takže máte najednou větev molekulární kuchyně, další vyroste techno 

emocionální gastronomie, vyroste jiná, která se jmenuje severská gastronomie a tak 

dále. Dřív nebo později ty –ismy zakrní, nebo úplně zaniknou. Což není špatně, pořád 

se to posouvá dál. Ale stejně se všechno vrací zpátky k těm kořenům, k tomu kmeni. 

Vzor v člověku je pro mě třeba určitě Albert a Ferran Adrià, kteří posunuli vědu 

s názvem gastronomie o mnoho dál. Určitě je to Harold McGee, Grant Achatz, Denis 

Martin, Eric Ripert, Thomas Keller a těch lidí bych mohl jmenovat spoustu. 

Neuvěřitelný je i perfekcionismus japonský kuchyně. Takže ten vliv nevidím tolik 

v lidech, jako spíš trendech a směrech gastronomie, které to dokážou ovlivnit mnohem 

víc, než že to jeden začne. Ne že byste na toho prvního mělo zapomenout, určitě 

je potřeba říci „Byl to on!“. Nesmíte dělat to, co spoustu blbů, že tohle vymysleli, a vy 

víte, v které knížce najdete úplně přesně to samý, co ten chytrák vymyslel. Svět 

gastronomie se dělí na filozofy, kreativní kuchaře, kteří opravdu něco vymýšlejí, a pak 

na ohřívače, kteří již adoptují ty jejich nápady. Takže za mě to jsou jednoznačně směry. 

Navíc čím jste starší, a čím víc se tím jídlem zabýváte, tak zjistíte, že daleko víc než 

wow efekty, které se vám líbily dříve, daleko lépe funguje obyčejné jídlo a chuť. Chuť je 

nejdůležitější a primární složkou jídla. Najednou mě obrovsky začalo bavit dokonale 

udělaný jídlo, což jsem zjistil u Davida Bouluda v Londýně, když mi přinesl kohouta na 

víně. Obyčejný jídlo, vy to ochutnáte a řeknete si: „Do háje, to nejde udělat líp. Jak to? 

Jak je to možný?“. Tam nebyly žádný pěny, kostky ve skluzu a kraviny. Najednou se 

vám to celý v hlavě převrátí a začnete myslet jinak, prostě taková evoluce, kterou 

musíte projít. K jídlu se musíte projíst nejenom pupíkem, ale taky hlavou. Stejně tak 

k vínu. Což neznamená, že na konci života jste nejchytřejší na světě a víte všechno. 

To nejde a to je na jídle nádherný. 

Jaká je přibližná cena tříchodové večeře pro 2 osoby? 

- 



Jaký poměr je vašich českých a zahraničních hostů? 

- 

Kolik času věnujete práci a kolik rodině v porovnání s dřívější dobou? 

Začátky bych už asi nechtěl zažít. Ale v jídle jste furt. Dneska už mám té práce tolik 

a navíc rozdílné, že můžu dělat i doma. Prvních 2000 kurzů jsem však byl pořád 

v Prakulu, kde se pak myje nádobí a tak dále. V začátcích to bylo asi nejvíc, co jsem 

dokázal kontinuálně pracovat – čistého času asi 18 hodin denně. Ale za dva roky na to, 

mě odvezli. Pak si teprve řeknete a vaše okolí taky, ať brzdíte. Prd, nebrzdíte. Ale 

začnete myslet jinak, protože vás to dřív nebo později doběhne. Jste hlava, nejste ruce 

a živíte lidi kolem vás nápady. Nápad je platidlo pro ty, kdo jsou nějací idea makeři 

a určují trendy a směry. Takže dneska já můžu klidně týden ležet v posteli a neudělat 

nic, ale tím, že neudělám nic, to najednou skončí. Po 10 letech jsem měl takový náznak 

vyhoření a dostal jsem úplnou hrůzu, že nemám nápady. A ty, co jsem měl, byly tak 

blbý, že jsem se je sám před sebou bál vyslovit. Pomohlo mi až to, když jsem 

po 10 letech odjel na 2 měsíce pryč a dělal nic. Pak trvalo asi 5 neděl, než ty nápady 

zas přišly. Naštěstí teď na 7 let dopředu vím, co budeme dělat. 

Jaké jsou vaše plány na dalších 5 let? 

Cestovat, bez toho jinak nebudu mít zpětnou vazbu, logicky. Neustále čerpat novou 

inspiraci. Já už dneska nepřemýšlím o tom, co bude zítra nebo v říjnu. To už nejde. 

Já vím, co budu dělat za 4 roky, kudy ten náš kolos posouvat. Což bude třeba tím, 

že teď existují dvě značky – Prakul a Roman Vaněk. To brzy sloučíme pod značku 

Roman Vaněk, protože už je velmi silná. Prakul bude pouze součástí. Děláme toho 

mraky, takže se to celý zastřeší. Bez značky jste v hajzlu. V době krizí vám značky 

pomáhají ven z průšvihů. Jen silní přežijí. 

Poznávají vás lidé na ulici? 

Ano. 

Jak často se snažíte být viděn? Co pro to děláte? 

Tak různé PR a sociální sítě. Třeba díky nim jsem 5 let zpátky už dokázal přivést lidi 

do knihkupectví, uměl jsem zařídit na naše knihy fronty a uměl jsem po nich zařídit 

hlad. Dneska už to tak nefunguje, takže se neustále učím, jak sociální sítě ještě lépe 



používat. Spoustu toho mě, beze srandy, učily moje děti. Ale intuitivně, což já věci 

potřebuju pochopit exaktně, abych je mohl aplikovat dále. 

Máte osobní profil na sociálních sítích? Kdo ho spravuje? 

Mám jich spoustu – Facebook, Instagram a nejdůležitější je pro mě asi Twitter, který je 

pro chytré lidi. Do nedávné doby jsem veškerý PR a reklamu našim značkám Prakul 

a Roman Vaněk dělal sám. Celých 15 let. Od sociálních sítí až po reklamy a nevím, 

co všechno. Teď už to přestává jít. Protože dnešní doba je rychlejší, než stačím. 

Sociální sítě mě obrovsky baví, ale momentálně už to pomalu předávám profíkům, 

protože to už nejde a nemám na ně tolik času, kolik bych si přál. Chceme se víc zase 

věnovat Facebooku. Věnoval bych těm věcem daleko víc času, kterej musím věnovat 

svojí práci, abych vydělával. Jenže v téhle vaší branži je milión dementů a banda 

kreténů, amatérů jako prase. Dají se v tom udělat neuvěřitelný peníze a velký věci, 

ale samozřejmě musíte dostat šanci. Ale v českém marketingu není moc konkurence, 

je tu strašně marastu, nudy a amatérismu. Profík začnete být ve chvíli, kdy pochopíte 

složitost jednoduchosti. Kdy víte, co funguje na toho úplně posledního člověka, 

na kterého cílíte. Proto se na vydání našich knih podílí až 20 lidí, abychom měli 

co nejvíce názorů, co funguje. V Praze sice lidé koriandr koupí téměř všude, ale co 

na vesnici, kde viděli snad jen Májku? (A teď to nemyslím zle…) 

Co na sociálních sítích komunikujete? 

Vaření, recepty a tipy, triky, to už dnes nedělám. 

Necháváte veřejnost nahlédnout do svého soukromí? 

Do svého soukromí nechávám nahlédnout velmi zřídka a velmi opatrně a velmi cíleně. 

Nejsem herec z Ordinace v růžové zahradě, není to potřeba.  

Jak komunikujete s fanoušky? 

Rozdílným způsobem. S chytrýma chytře, s blbýma jinak. To teda většinou prohrávám, 

protože nad blbostí nelze vyhrát. Já mám třeba šuplík v počítači, protože nemažu a jen 

ukládám. Jeden z těch šuplíků se jmenuje Vemena a do tohohle šuplíku strkám všechny 

kretény a zhovadilosti co se kulinařiny týče. Jsou to dopisy, udání, maily, reakce 

na sociálních sítích… To je tak fantastický čtení! To si neumíte představit. Za osm let 

toho mám fakt hodně, tak jsem furt přemýšlel co s tím. Brzy z toho šuplíku vznikne 

nádherný nápad, brzy se o něm dozvíte. Bude větší než jen z toho napsat knihu. 



Chodíte mezi hosty? 

- 

Jaká byla vaše první mediální zkušenost? 

Tak třeba u tohohle stolu jsme kdysi vymysleli pořad Ano, šéfe!, do kterého jsem 

přemluvil Zdeňka Pohlreicha, aby ho začal dělat. Takže první díly jsme dělali spolu. 

Tenkrát se k tomu hodil, ale samozřejmě jsme měli další lidi na castingách, ale díky 

tomu je dnes z něj fenomén. Pak jsem spolupsal pořad Na nože!. Pak přišlo 

Peklo na talíři a hodně asi všechno odrazil článek v Reflexu. Velký rozhovor 

s Bohoušem Pečínkou, který se jmenoval „Jsme odpadkový koš Evropy?“. To je asi 

6 let zpátky. Pak se to začalo pomalu nabalovat. Dostat se v téhle zemi nahoru je 

hrozně jednoduchý, ale udržet se tam…  

Dáváte rozhovory?  

Dneska už vlastně ne tak často, protože ty nabídnutá témata už pro mě nejsou tolik 

zajímavá. Samozřejmě ze začátku těch rozhovorů dáváte mraky, abyste byl 

v povědomí. Částečně to je asi mužský ego. Když mám co říct, tak novinářům 

zavolám, jestli to je pro ně zajímavé. Vlastně když je něco zajímavého, tak napíšu 

článek a ten mi pak vyjde. 

Byl jste někdy v televizi? 

Jo, tak třeba to Peklo na talíři, jak jsem zmiňoval. 

Pořádáte nějaké kuchařské kurzy?  

Tak Prakul je založen na kurzech vaření. 

Vydal jste vlastní kuchařku? Co bylo impulsem? 

Já jsem nejdřív fungoval jako klasický autor, kdy shodou okolností a náhod jsem dostal 

nabídku napsat kuchařku. Vyšlo to ve správně divný době, kdy se to i prodávalo a mě 

to hrozně štvalo graficky a nebyl jsem z toho šťastný. Knihy a kuchařské lístky sbírám 

a mám jich fakt tisíce a tisíce, tak jsem viděl všechny ty chyby. Takže rok 2011 jsem 

šel do nakladatelství Euromedia, která mě vydávala, za šéfkou a řekl jí svůj nápad 

o české klasické kuchařce. Akorát jsem to chtěl udělat úplně jinak – obyčejný bílý talíř, 

na kterém bude jídlo nandaný tak, jak by to nandali lidi a recept. Na to mi řekla: „Vieš 

ty čo, Romanko? Nerob také kokotské kalendáre.“ Do tý doby a furt vycházejí ty český 



kuchařky s roubenýma chaloupkama, snopama cibule, starým cibulákem, prořezaným 

prkýnkem, starým stříbrným příborem a ubrousky všude okolo a tak dále. Tak jsme si 

s kamarádem zjistili, kolik stojí vydání knížky a šli jsme to zkusit. Jmenovala se 

Poklady klasické české kuchyně a pak už jsme si založili vlastní nakladatelství a tyhle 

„kokotský kalendáre“ děláme až dodnes. No všech se prodalo už asi přes 640 tisíc. 

Takže dobrý. 

Účastníte se společenských akcí? 

Nesnáším to, nejsem večírkový typ. Když už, tak je to akce, která mne velmi zajímá. 

Děláte nějaké speciální eventy? 

- 

Spolupracoval jste někdy s nějakou firmou/ značkou? Podle čeho si vybíráte? 

Samozřejmě spolupracoval a spolupracuji dodnes. Výběr té spolupráce má víc aspektů 

a nejsou to jenom prachy. Je to jestli můžu svými nápady ovlivnit chod té značky, 

musím o tom vědět všechno a musí mi to být sympatické. Nevadí třeba ani novinky, 

ovšem jen pokud dávají smysl. Rozhodně neberu všechno, což vlastně ani nejde. Musí 

se to ztotožňovat s mojí filozofií. Vybírám si, protože můžu. 

Kdo je dobrým příkladem dobře komunikujícího kuchaře? 

Jsem přesvědčen, že fantasticky funguje PR Martina Žufánka. Ten to podle mě dělá 

extra dobře. Z gastronomie to je těžší, protože šéfkuchaři nemají moc dobré PR, že by 

si ho uměli udělat. Ale opravdu to teď umí KAMU. Ta teda ulítla všem. Vím, že kolem 

sebe má lidi, které zná a ví, jak s nimi pracovat. Má absolutně geniální zdravou drzost, 

která je skvělá. KAMU to dělá moc dobře a chytře. Pak jsem to určitě já. Určitě taky 

Zdeněk Pohlreich, tomu to dělá můj bývalý zaměstnanec. Teď dělá chyby, protože na 

to kašle. Ale lidí to zatím nevidí, ví to jen malá skupina. V zahraničí už na to mají PR 

specialisty, takže u nich pak Gordon Ramsay, Jamie Oliver, ale ten teď má velký 

průsery. Ale pořád má tu značku. Značka. Tečka prostě. 

Jaká je podle vás nejvhodnější komunikace? 

Zdravá drzost, pokora v sobě. To je základ. 

 



Co byste udělal nyní jinak? 

Já jsem spokojený, jen mě mrzí, že na ty sociální sítě teď nebudu mít tolik času, jako 

dříve. 

Co byste poradil začátečníkům v gastronomii, aby se z nich stali známí a uznávání 

kuchaři. 

Nejdřív musíte mít platidlo, tedy nápad. Pak ho můžete realizovat a mít produkt, který 

bude zdravý, dravý, mít budoucnost, vy mu musíte věřit a lidé ho musí chtít. Nebo je 

můžete přesvědčit, že ho chtějí. Pak se teprve můžete zviditelňovat. Musíte mít nějakou 

logickou vizi a musíte vědět, co chcete a znát svůj konkurenční trh. Pak musíte mít 

schody nahoru – někoho, kdo vám pomůže. A jakmile někdo takový bude, nikdy, 

ale nikdy na něj nesmíte zapomenout! Nikdy nezapomeňte na lidi, kteří vám pomohli 

nahoru. Protože když na ně zapomenete, začnete si myslet, že umíte chodit po vodě a ty 

pády jsou hrozitánský. Nezapomínejte ani na zdravou drzost a pokoru v sobě, 

pak můžete značku tvořit. Nejlepší a nejlevnější je začít na sociálních sítích. Lidé pak 

musí mít někdy možnost se vás dotknout, být vám blíž. Pak teprve začíná pořádná jízda 

se značkou. 



Příloha č. 4: Hledanost českých šéfkuchařů podle Google Trends 

období: 1. 1. 2004 – 28. 4. 2018 

 

 

 

 

Příloha č. 5: Hledanost britských šéfkuchařů podle Google Trends 

období: 1. 1. 2004 – 28. 4. 2018 

 

 
 


