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  Soběslav Soukup považuje čerstvé a dobré občerstvení za jeden ze základních kamenů svého byznysu.

  Pan Soukup ověřuje, zda nejsou ucpané trysky u mycí linky.  Soběslav Soukup začíná své každodenní kontroly čerpací stanice nejprve u venkovních zařízení.

  Zaměstnanci jsou pro něj nejdůležitější částí podniku, a tak jim věnuje největší část dne.

fotoreportáž

Silná vůně polévky je jednou z prvních věcí, které vás v shopu čer-
pací stanice Benzina plus v Průhonicích cvrnknou do nosu. Kotlík 
s polévkou je totiž postavený přímo uprostřed obchodu a pan Sou-
kup si tento tah nemůže vynachválit. Vůně polévky prý na zákazní-
ky působí jako magnet, obzvlášť v chladných podzimních a zimních 
dnech. A z vyprávění je zřejmé, že příjemné prostředí chápe Soběslav 
Soukup jako hlavní důvod, proč se do jeho čerpacích stanic zákazníci 
rádi vracejí. Možná i právě proto sem chodí tankovat řada známých 
VIP osobností.

Coby partner čerpací stanice je Soběslav Soukup vůči Benzině 
v podobné pozici jako franšízant. Má svěřený majetek, pohonné 
hmoty a platí za ně nájem, ale chod stanice včetně shopu má na sta-
rosti sám. Musí se tedy hodně ohánět, proto o sobě rád s trochou 
nadsázky říká, že pracovní týden pro něj začíná v pondělí ráno a kon-
čí v neděli večer. „Víkend a pracovní dny jsou pro mě skutečně velice 
podobné, snad jen o sobotách a nedělích se pokouším omezit práci 
na ráno a dopoledne. Po obědě se snažím odpočívat,“ doplňuje.

Dennodenní práce Soběslava Soukupa tak zahrnuje řadu dílčích 
činností, mezi které patří běžná kontrola čerpací stanice a jejího 
okolí. „Laicky řečeno, musím zjistit, zda všechno svítí a jestli je vše 

Soběslav Soukup:   
Vstřícní a ochotní zaměstnanci 
jsou klíčem k úspěchu
UnIPetroL (ogILVy)    V našem putování za zajímavými zaměstnanci se tentokrát dostaneme do nitra čerpací stanice. 
Se Soběslavem Soukupem jsme se setkali na průhonické Benzině plus, jejímž je partnerem. Kromě ní má ale pod 
sebou ještě další dvě v Praze. Každý den včetně víkendů je všechny objíždí a kontroluje. Nejvíce si zakládá na tom, 
aby se zákazníci cítili na čerpací stanici dobře a rádi se vraceli. Velkou roli pro něj proto hraje čistota v okolí stanice, 
v obchodě i na toaletách. To vůbec nejcennější pro dobrý chod jakéhokoliv podniku jsou samotní zaměstnanci. 
Ti podle něj dávají tvář celému obchodu. Proto po těch svých vyžaduje úsměv, porozumění a ochotu poradit 
zákazníkům. „Nikdo z nás nemá každý den dobrou náladu, obsluha čerpací stanice ale musí zákazníky vždy vítat 
s otevřenou náručí a úsměvem,“ dodává.

  Ani odpoledne práce nekončí, pan Soukup odjíždí na svou další čerpací stanici.

v provozu, ať už je to myčka, nebo stojany. Kontroluji také stav úkli-
du, například toalety jsou takový věčný příběh.“ Po obhlídce přichází 
na řadu účetnictví, což leckdy vydá i na hodiny. A protože ani konku-
renti nikdy nespí, jde se většinou pan Soukup podívat, jak to vypadá 
u ostatních stanic v okolí.

I když se všechny tři stanice pana Soukupa nacházejí v Praze, 
přiznává, že zkontrolovat je v jeden den je prakticky nemožné. „Je-
nom přejíždění mezi dvěma stanicemi někdy vydá i na hodinu času,“ 
konstatuje.

obhlídky čerpacích stanic musí bohužel obsahovat i kontrolu 
toho, zdali se během noci něco neztratilo či nedošlo k nějakému 
poškození. Spolupráce s policií je tak kvůli vandalům velmi častá. 
Vedle takzvaných „újezdů“, kdy řidič načerpá palivo a odjede bez 
placení, patří mezi nejčastější problémy drobné krádeže. někdo 
odmontuje a odnese kohoutky z koupelny, jiný sebere či rozbije 
odpadkový koš.

Ačkoliv čerpací stanice pana Soukupa spadají pod společnost 
Benzina, není to tak, že by neměl v chodu stanic dostatek prostoru 
pro své vlastní nápady. „Benzina má smluvní dodavatele, od kte-
rých díky partnerství nakupujeme levněji. také nás upozorňuje 
na trendy nebo nám doporučí speciální akci,“ popisuje vzájemný 
vztah. Sám si ale může vymyslet další opatření na podporu prode-
je, například nabídkou regionálního výrobku. „nabízíme také kva-
litní kávu a zvýhodněné snídaně. Zákazník si většinou umí dobře 
spočítat, jestli dá padesátku za dvě věci, anebo raději třicet korun 
za menu. A když ráno odchází s teplým makovým šátečkem a dob-
rou kávou, rád se vrátí.“

Zájem hladových zákazníků se daří udržet i přesto, že se hned 
vedle průhonické čerpací stanice tyčí McDonald’s. „to je fenomén, 

kterému je těžké konkurovat,“ přiznává nesnadnou pozici. I přesto 
si však snídaně na Benzině udržují své věrné zákazníky. „někteří 
sledují cenu, jiní chtějí být rychle obslouženi. Abychom mohli kon-
kurovat, nemůžeme nechat ani třetího zákazníka ve frontě stepo-
vat, musí také rychle dostat, co chce,“ vysvětluje svou strategii pan 
Soukup a dodává, že v jiných případech z přítomnosti souseda jeho 
stanice docela slušně profituje. „McDonald’s přitahuje zákazníky, 
kteří si u nás natankují nebo třeba umyjí auto.“

Když se zeptáte, co je na správě čerpací stanice nejnáročnější, 
pan Soukup přiznává, že jde o práci se zaměstnanci. „Potřebujete, 
aby byli příjemní, komunikovali vstřícně se zákazníky a dokázali 
jim nabízet naše zboží. Musí takoví být ve dne i v noci, a vy je musí-
te umět správně motivovat.“ Zvlášť v noci bývají někteří zákazníci 
unavení a nepříjemní a pro zaměstnance, kteří slouží na čerpacích 
stanicích i dvanáctihodinové směny, nemusí být jednoduché ta-
kové situace zvládat s klidem a grácií. Soběslav Soukup však trvá 
na tom, že vstřícní a ochotní zaměstnanci jsou klíčem k tomu, aby 
čerpací stanice dobře fungovala a prosperovala. „není nic horšího, 
než když je obsluha otrávená a znuděná. to se potom zákazníkům 
vůbec nechce nakupovat.“
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