
CATSCAN
V tomto vydání:

P
odle dat ze Spotřebitelského pa-
nelu GfK Czech zaujímají čaje 
více než 27 % výdajů za teplé ná-
poje, zbylých více než 6 % připa-
dá na kakao. Při bližším pohledu 

na kávu je patrné, že domácnosti v této kategorii 
utratí třetinu svých prostředků za instantní kávu, 
o něco méně pak za kávu mletou. „Zrnková káva 
je sice až třetí největší subkategorií z hlediska vý-
dajů, ale je vidět, že v českých domácnostech zís-
kává na popularitě, jelikož jí kupují rok od roku 
více. To potvrzují i penetrační čísla, kdy je sice 
z tohoto pohledu zrnková káva menší sub-
kategorií, ale dokázala za dva roky přivést 
skoro 10 procent nových domácností,“ 
odhaluje zvyklosti spotřebitelů Tomáš 

PITÍ KÁVY
A ČAJE ZPESTŘUJÍ 
MALÉ RITUÁLY
Alespoň nějaký nápoj, jako je káva, čaj či kakao, si koupí každá česká domácnost. 
Z hlediska výdajů je nejdůležitější kategorií káva s dvoutřetinovým podílem. 
U té v případě zvyklostí došlo v posledních letech ke změně, kterou ještě umocnila 
pandemie. Přestože Češi teplé nápoje kupují především ve slevách, jsou ochotni 
připlatit si za kvalitu a vyhledávají novinky.
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Zika, konzultant společnosti GfK Czech. Celkově 
lze jakoukoli kávu najít v nákupním košíku do-
mácností více než jednou za měsíc.

Také kategorii teplých nápojů zasáhla pande-
mie. „V době karantény pochopitelně vzrostla 
spotřeba kávy v domácnostech. V souvislosti 

o něco méně pak za kávu mletou. „Zrnková káva 
je sice až třetí největší subkategorií z hlediska vý-
dajů, ale je vidět, že v českých domácnostech zís-
kává na popularitě, jelikož jí kupují rok od roku 
více. To potvrzují i penetrační čísla, kdy je sice 
z tohoto pohledu zrnková káva menší sub-
kategorií, ale dokázala za dva roky přivést 
skoro 10 procent nových domácností,“ 
odhaluje zvyklosti spotřebitelů Tomáš 

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

s tím jsme zaznamenali výrazné zvýšení zájmu 
i o plnoautomatické i kapslové kávovary. Vysvět-
lujeme si to tím, že spotřebitelé si chtějí i doma 
dopřát stejnou kvalitu espressa jako v kavárně,“ 
uvádí Eva Kotýnková, corporate communica-
tions manager CZ/SK společnosti Tchibo Praha. 
Tato reakce trhu byla vzhledem k situaci přiro-
zená. Ale zatím není vůbec jasné, zda se změní 
v nějaký trend či zda byl tento přesun spotřeby 
pouze dočasný. 

Vítězily bylinky

„Období pandemie vnímáme jako období, kdy 
spotřebitelé velmi razantně změnili své nákupní 
zvyklosti a mnoho zákazníků se věnovalo hlavně 
nákupu trvanlivých potravin z obavy, co se v nej-
bližší době bude dít. Například zavřou se i ob-
chody s potravinami? Budeme pak mít co jíst? 
Sledovali jsme chování spotřebitelů a v segmen-
tu kávy byly všeobecně vyhledávány levnější 
druhy kávy,“ prozrazuje Marek Říha, sales ma-
nager pro retail společnosti J. J. Darboven. Ře-
tězec Lidl v rámci kategorie teplých nápojů ne-
evidoval výrazné změny způsobené pandemií. 
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650 Kč
utratí průměrná domácnost 
ročně za čaje.

Zdroj: Spotřebitelský panel GfK Czech, 7/2019–6/2020
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:Kávové, čajové a kakaové 
novinky najdete 
na www.zboziaprodej.cz 

imunity a dýchacích cest. Velmi dobře se pro-
dávaly čaje s obsahem rakytníku, šípku či již se 
zmíněnou echinaceou.

Čekání na slevu

V letošním roce už proběhlo 2653 akcí na kávu. 
Meziročně jde tedy o nárůst počtu promocí, a to 
o 8 %. Nakupovat kávu v akci se dnes českým 
spotřebitelům vyplatí. „S vyšším počtem akcí 
sice vzrostla průměrná běžná cena o 12 korun, 
ale průměrná akční cena klesla o dvě koruny,“ 
komentuje Petr Miklík, analytik retailových cen 
Kupi.cz. Mezi nejčastěji promované typy kávy 
patří rozpustná a mletá káva a kávové kapsle. 
Nejčastěji promovanou značkou kávy je podle 
dat nákupního rádce Kupi.cz Jihlavanka Stan-
dard. Počet akcí na ni se meziročně zvýšil o dvě 
třetiny. „Díky tomuto raketovému růstu za se-
bou nechala oba konkurenty a vítěze předcho-
zích let v počtu akcí, Nescafé Classic a kapsle 
Dolce Gusto,“ uvádí Petr Miklík.

Řetězce také více promují čaje. Počet akcí na ně 
vzrostl dokonce o 16 %. Průměrná běžná i akč-
ní cena ale zůstává v meziročním srovnání téměř 
nezměněná. „Nejčastěji jsou promované čaje 
World of Fruits od Teekanne. Spolu s čaji Pick-
wick se jedná o dlouhodobě nejpropagovanější 
čaje,“ doplňuje Petr Miklík. Instantní nápoje se 
ve slevových letácích objevují méně než vloni, 
počet akcí na ně klesl o 5 %. I tyto nápoje se ale 
českým spotřebitelům vyplatí nakupovat v akci. 
„Průměrná akční cena klesla o tři koruny, prů-
měrná běžná ale u této kategorie nápojů vzrost-
la o 13 korun,“ informuje. Nejpromovanější je 
podle něj instantní kakao Granko Exclusive.

V případě teplých nápojů lze obecně říci, že na-
kupující jsou typicky ovlivňováni slevami. „Zákaz-
ník obvykle vyčkává, kdy například značka jeho 
oblíbené kávy bude ve výrazné slevě, která 
mnohdy dosahuje okolo 50 procent. Poté usku-
teční nákup, v některých případech i ve větším 
množství,“ prozrazuje Iveta Barabášová, tisková 
mluvčí společnosti Lidl Česká republika. Tento 
řetězec je proti zmíněnému trendu odolný, jeli-
kož díky privátním značkám si může zákazník 
nakoupit kvalitní zboží za výhodné ceny po celý 
rok. Podle Ondřeje Janů je potom prioritou spo-
třebitelů při výběru zboží osobní zkušenost nebo 
jde o impulzní nákup z preventivních či zdravot-
ních důvodů. „Čím dál tím větší počet zákazníků 
přitom klade důraz na skutečné složení, kvalitu 
a vlastnosti produktu, což nás moc těší. Díky 
tomu máme i výborné reakce na bio kvalitu a vy-
váženou chuť našich bylinkových čajových ex-
traktů Fluidum Té,“ zdůrazňuje Tomáš Kofroň.

Zejména v kategorii pro děti se spotřebitelé spo-
léhají na osvědčenou značku, jako je Granko. 
„Důležitá je pro ně přidaná hodnota. Tento ná-
poj se připravuje s mlékem a je zdrojem vysoce 

Prodeje se v tomto období nevymykaly normálu. 
Protože zákazníci trávili více času doma, vrátili 
se k domácímu vaření a pečení. Proto se jídlo 
a nápoje staly prostředkem, jak si čas strávený 
doma s rodinou vychutnat a pozvednout jej na 
zážitek. „Spotřebitelé znovu objevují malé ri-
tuály, kterými si zpříjemní den, například si rádi 
dopřejí šálek kakaa. Rána velké části rodin jsou 
méně hektická, zbývá čas i na přípravu horkého 
nápoje, u dětí je oblíbené kakao,“ konkretizuje 
Robert Kičina, manažer korporátní komunikace 
společnosti Nestlé Česko.

V případě čajů zákazníci více vyhledávali pro-
dukty s podporou imunitního systému. „To 
splňují naše výrobky MaxiVita Herbal Horké 
nápoje. Aktuálně je nabízíme ve třech druzích 
– echinacea, brusinka, zázvor – a jejich složení 
je kombinací extraktů a vitaminů s příchutí čer-
ného rybízu, zázvoru nebo brusinky,“ deklaru-
je Ondřej Janů, vedoucí retailového marketin-
gu společnosti Vitar. I Tomáš Kofroň, head of 
sales firmy Fluidum Té, potvrzuje nárůst prode-
jů hlavně u produktů s bylinami, které podpo-
rují přirozenou obranyschopnost. „V rámci 
pandemie se zvýšil zájem o Fluidum Té se 
zázvorem, šípkem a echinaceou,“ dodává. Ani 
Apotheke, značka čajů společnosti Mediate, 
nebyla obdobím pandemie negativně zasaže-
na, a to zejména tím, že tyto bylinné čaje jsou 
primárně prodávány v lékárnách. Naopak i zde 
byl evidentní růst prodeje čajů na podporu 

„Z práce 
a kaváren 
do domác-

ností.“

V období uzavření restaurací a ome-
zení provozu firem jsme zaznamenali 
zvýšenou poptávku po kapslových 
řešeních a zrnkové kávě. Část spotřeby, 
realizovaná dříve v práci nebo v kavárně, 
se tak přesunula do domácností. Trend 
mírného nárůstu kategorie kávy se 
během pandemie nezměnil.

Robert Kičina,
manažer korporátní komunikace,
Nestlé Česko

Preferována je 
káva ve formě 

espressa.

kvalitních proteinů, energie a vitaminů jako zi-
nek, železo a vitamin D,“ míní Robert Kičina. 
Poptávka po produktech s vyšší přidanou hod-
notou a kvalitou roste dlouhodobě. Nicméně 
pro české spotřebitele zůstává cena jedním 
z nejdůležitějších parametrů při nákupu kávy.

Jak na recyklovatelný 
obal
Společnost Eko-Kom připravila několik 
bodů, které doporučuje zohlednit při ná-
vrhu a výrobě obalů kávy a čaje, aby bylo 
možné je snadno vytřídit a recyklovat:

Papírové obaly – sáčky a krabičky

•  nepapírové složky obalu by měly být co 
nejjednodušeji oddělitelné

•  papír by neměl být laminovaný plastový-
mi ani kovovými fóliemi

• obaly by měly být dobře vyprázdnitelné

Plastové obaly – sáčky

•  nejčastěji polypropylen – dobře recyklo-
vatelný jednodruhový materiál

•  obaly z více materiálů, pokud jsou dobře 
oddělitelné (problematické bývají velké 
samolepky na sáčcích).

•  obaly by měly být dobře vyprázdnitelné

Na obalech by spotřebitelům pomohly in-
formace o tom, kam použitý obal odložit.

Skleněné nádobky

• sklo je plně recyklovatelné

•  plastové víčko – spotřebitelům by po-
mohly informace, jak oddělit další části 
víčka (většinou papírové) a vytřídit je do 
správných kontejnerů
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Ruka podaná kreativitě
Jednoduchost výroby obalů versus kreativita designérů

Čtěte na str. 28

Martin 
Kurdiovský
ředitel nákupu 
a logistiky, Vitar

V tomto čísle glosuje 
více než desítku 
témat, která se týkají 
robotizace, tisku, 
smart packagingu, 
designu nebo 
udržitelnosti. 
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Obaly „pod 
proudem“
Obal na elektrotechniku 
a elektroniku musí 
plnit svou ochrannou 
a manipulační funkci. 
Od něho samotného 
také nesmí dojít 
k ohrožení baleného 
produktu, a to nejenom 
mechanickému, 
ale ani fyzikálnímu, 
např. nesprávnou 
elektrostatickou 
úpravou.

Cena: 120 Kč
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Přímý vstup na náš web: 
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klade nové 
nároky 
na  palety
Kvalitně, efektivně 
a zároveň s přijatelnými 
cenovými náklady 
i udržitelným 
způsobem. To je 
základní premisa pro 
balení a distribuci zboží 
na paletách.
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lze jakoukoli kávu najít v nákupním košíku do-
mácností více než jednou za měsíc.

Také kategorii teplých nápojů zasáhla pande-
mie. „V době karantény pochopitelně vzrostla 
spotřeba kávy v domácnostech. V souvislosti 
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s tím jsme zaznamenali výrazné zvýšení zájmu 
i o plnoautomatické i kapslové kávovary. Vysvět-
lujeme si to tím, že spotřebitelé si chtějí i doma 
dopřát stejnou kvalitu espressa jako v kavárně,“ 
uvádí Eva Kotýnková, corporate communica-
tions manager CZ/SK společnosti Tchibo Praha. 
Tato reakce trhu byla vzhledem k situaci přiro-
zená. Ale zatím není vůbec jasné, zda se změní 
v nějaký trend či zda byl tento přesun spotřeby 
pouze dočasný. 

Vítězily bylinky

„Období pandemie vnímáme jako období, kdy 
spotřebitelé velmi razantně změnili své nákupní 
zvyklosti a mnoho zákazníků se věnovalo hlavně 
nákupu trvanlivých potravin z obavy, co se v nej-
bližší době bude dít. Například zavřou se i ob-
chody s potravinami? Budeme pak mít co jíst? 
Sledovali jsme chování spotřebitelů a v segmen-
tu kávy byly všeobecně vyhledávány levnější 
druhy kávy,“ prozrazuje Marek Říha, sales ma-
nager pro retail společnosti J. J. Darboven. Ře-
tězec Lidl v rámci kategorie teplých nápojů ne-
evidoval výrazné změny způsobené pandemií. 
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ročně za čaje.

Zdroj: Spotřebitelský panel GfK Czech, 7/2019–6/2020


