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Jan Janák: S pobočkami CrossCafe zamíříme i do
menších měst
Jeden z nejv tších tuzemských kavárenských et zc CrossCafe zatím psobí v Praze, domovské
Plzni a Hradci Králové. V píštích letech se chystá i do menších m st, napíklad do Chomutova i
Havíova. „Nelze soudit jen podle toho, kolik je kde nezam stnaných a jaká je tam prm rná mzda.
Jsou služby, po kterých lidé touží, pestože mají o n co menší píjem,“ íká v tšinový majitel

et zce, jenž první kavárnu otevel v roce 2007 a zatím poslední, osmnáctou, tento týden v Hradci Králové.

19.6.2014 7:54

E15: Kolik nových poboek letos i píští rok otevete?
Standardn nám pibývají tak ti poboky ron . V letech 2008 a 2009 (na zaátku ekonomické krize – pozn.
aut.) jsme naopak stáli. Nikdo nev d l, co se bude dít. Zastavili jsme tehdy všechny investice a nic jsme
neotvírali. Frekvence otevírání nových poboek se ale nyní zvýší. Zájem franšízant je znaný. Pipravujeme
projekty i pro další m sta, napíklad pro Pardubice a Chomutov. Nechceme píliš expandovat nazdabh po
republice, ale spíše se držet na jednom míst a zvyšovat na n m etnost. V Hradci jsme tak oteveli již tetí
kavárnu.
E15: Zatím jsou obecn kavárenské etzce pítomny pedevším v Praze a velkých krajských mstech.
Je pro n prostor i v tch menších?
Myslíme si, že ano. U nadnárodních et zc si to nedovedu ekonomicky pedstavit, protože kupní síla v
menším m st je adekvátn menší. My se ale dokážeme etablovat v menším m st , protože naše ceny jsou
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udržet. Takže m sta typu Chomutov jsou pijatelná.

Vedle toho ale musím íct, že zkušenost s nimi teprve nyní nabíráme, takže doufáme, že to dopadne dobe.
E15: A co Morava, tam zatím nejste? Brno a Olomouc jsou nejen velká, ale i studentská msta.
To jsou velmi dobrá m sta pro náš zám r, urit . Ale ješt jsme se tam nedostali. Vážní zájemci jsou, nyní jich
máme, abych nepehán l, zhruba sedm. To je opravdu hodn . Za vážné zájemce pitom považujeme ty, s
nimiž mluvíme již zhruba potetí. Jsou i z Brna, ale také z Ostravy i Havíova.
E15: Pro zrovna Havíov i Chomutov? Urit jsou msta stejné velikosti s vyšší kupní silou.
V Havíov jsem se byl již podívat a místo, kde by m la kavárna vzniknout, se mi náramn líbilo. V ím, že lidé
tam jsou na tuto službu pipraveni a že je ten správný as. Nelze soudit jen podle toho, kolik je kde
nezam stnaných a jaká je tam prm rná mzda. Jsou služby, po kterých lidé touží, pestože mají o n co menší
píjem. V každém takovém m st je podle nás dostatek lidí, kteí si mžou kafe za 35 korun dovolit. V tom
problém nevidím. Zájem o naši službu je znaný práv v místech, kde podobná v c není. Když to srovnám s
Prahou, v hlavním m st je zájem zcela n kde jinde, protože každý Pražan je již zvyklý na ledasco. Nic jej
nepekvapí, mže si vybírat, každá služba má až nepehlednou konkurenci. Z toho pohledu jsou pro nás menší
m sta zajímavá.

Jan Janák (49)
P vodní profesí instalatér. První restauraci otev el v roce 1995 s bratrem Martinem, který se vrátil do eska po deseti letech života ve Spojených
státech a mít restauraci byl jeho sen. První kavárnu CrossCafe otev eli v roce 2007, všechny další kavárny fungují na základ franšízové licence,
kterou prodává mate ská spolenost CrossCafe Original.

E15: O zahraniní poboce neuvažujete?
To je v c, o které vbec nepemýšlím. Tím nechci íct, že jsme ušlápnutí echákové nebo že se bojíme, ale
to není pro nás v tuto chvíli téma. Pi zhruba dvaceti pobokách o tom nemá valný smysl pemýšlet. Už jsem
vid l et zce, které spustily p t poboek v esku a už se hnaly na Slovensko. Dnes z nich nežije ani jeden.
Krom

toho cítím zm nu, že je tady n jaký opak globalizace, možná bych to nazval lokalizací. Lokální

záležitost je pro zákazníka stále významn jší.
E15: Mní se njak podíl poboek v nákupních centrech proti tm na ulici?
Ano. Máme zájem se etablovat spíše v klasických kamenných domech blíže atmosfée ulice než být v n jakém
velkém hypercentru. Vyzkoušeli jsme si, že to není naše parketa. Je nám nesympatická hlavn

vazalská

smlouva, kterou shopping centra nabízejí, a necítíme se tam dobe. Navíc mají pov tšinou zahraniní
vlastníky. Když chcete vyešit jednu v c, trvá to v ádu m síc a v tšinou je to stejn neešitelné.
E15: Takže asem byste je opustili?
Tak to nemíním. Jenom te pohlížíme na nabídky z obchodních center kritit ji než díve.
E15: Museli jste njakou poboku zavít?
V prb hu doby jsme zaveli dv
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rozhodnutí o výši nájmu a ten se stal neakceptovatelný. Pro nás je samozejm dležité, aby každá kavárna
byla výd lená, v erných íslech. Chvíli po otevení ji mžeme držet i v ervených íslech. Doba, než se
dostanete obecn

s jakýmkoli gastroprovozem do erných ísel, se ale prodlužuje. Díve na to staily ti

m síce, nyní potebujete bezmála rok, než pivedete zákazníky a dostanete se do standardu. Nebojíme se ale
kavárnu zavít, když si dlouhodob myslíme, že to nemá cenu.
E15: V posledních letech zaali své kavárny budovat pímo výrobci – Tchibo, Nescafé a další. Je to pro
vás velká konkurence?
Tchibo je zcela jiná kategorie, to bych za kavárny nepovažoval. Máme jiný princip – pro nás je dležité, aby k
nám lov k mohl pijít si popovídat, najíst se, vypít kafe. Princip Tchiba nakoupit si k tomu množství dalších
v cí je zajímavý, ale není náš. My jsme opravdu kavárna. Ostatní výrobci kávy m li také n jaké podobné
projekty, ale nezaznamenal jsem, že by s nimi m li n jaký valný úsp ch.

E15: Kde nakupujete kávu?
Nakupujeme od Douwe Egberts, který nám míchá naši originální sm s, kterou jsme si sami vytvoili z jejich
možností, a poté nám ji n kde v Maarsku zabalí. Není to sm s od Douwe Egberts, ale naše vlastní.

E15: Na komoditní burze nenakupujete?
Ne.
E15: Projevují se na cen hrnku kávy v kavárnách ceny kávy jako komodity na burze, která za
posledních pt let výrazn kolísala?
Moc ne. U cen pro finálního zákazníka jsou výkyvy opravdu malé, protože nasmlouváte cenu nejmén na rok a
ta se drží. Cena kávy jako suroviny je v kontextu celkové ceny marginální. Takže i velké skoky na burze se v
konené cen , do níž je zapoítána i doprava, pražení, nájmy a další v ci, ztratí. Není to nic extra dležitého.
E15: Jste levnjší než Starbucks a další zahraniní etzce. Budete se snažit se jim jednou vyrovnat?
Jejich cena je samozejm

významn

ovlivována jejich franšízovými poplatky. Když v esku jdete do

Starbucksu nebo Costa Coffee, jdete k franšízantovi nadnárodního et zce, kterému odvádí nemalé poplatky.
Nemusíme také nakupovat nábytek z Belgie, protože je to jediný dodavatel vybavení daného et zce pro
Evropu. Nadnárodní et zce mají obvykle jednoho nábytkáe, jednoho dodavatele pokladního systému a
podobn . Vše je centralizováno. A pokud má sí tisíce poboek, všechny ceny jsou významn vyšší. Když
poizujete franšízovou kavárnu u n jakého významného sv tového et zce, vyjde významn

dráž a také

provoz je významn dražší. V cenách jejich káv je to vše zahrnuto. My jsme od tohoto osvobozeni.
E15: Proto je káva v nkterých tuzemských kavárnách nadnárodních etzc dražší než ve stejném

etzci napíklad v Londýn?
To je práv z t chto dvod. Ale napíklad Starbucks v Praze je hlavn pro turisty. Tyto kavárny zase využívají
toho, že je turisté znají ze svého domova a považují je za jistotu.
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E15: V kvtnu se zmnily vlastnické podíly v mateské firm CrossCafe Original. Váš podíl se zvýšil o
11 bod na 78 procent, Martin Lomický si polepšil z deseti na tináct procent. Naopak podíl vašeho
bratra Martina se snížil na devt procent. Co bylo dvodem?
To je rozhodnutí mého bratra. Rozhodl se, že zm ní svj život a pjde dílem jinou cestou. Takže ást svého
podílu prodal. Nic jiného za tím není.
E15: Mnozí sní o tom, že si jednou otevou jednu vlastní kavárnu podle svého stylu a zálib a budou ji
nejen ídit, ale podílet se i na provozu. Vy jste o tom nesnil?
Ne. Nikdy jsem nem l touhu stát za barem nebo epovat pivo. Že bych cht l mít familiérní kavárnu, po tom
jsem netoužil. Od zaátku jsem cht l mít spíše n co síového. Z mého pohledu to byl správný styl podnikání.

tte také:
CrossCafe bude pjovat svým franšízantm
Mezi cizí kavárníky se tlaí plzeská sí CrossCafe
V Praze se otevírá hackerská a startupová kavárna
Autor lánku: Dušan Kütner
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