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Z
e Spotřebitelského panelu GfK 
vyplývá, že chipsy nakoupilo v ob-
dobí od června 2019 do května 
2020 téměř 9 z 10 českých do-
mácností. Nejoblíbenější jsou ty 

bramborové s penetrací přes 80 %. Skládané 
chipsy nakoupila čtvrtina a tortilla chipsy 20 % 
českých  domácností.

K levnějším slaným 
snackům patří mixy
Podobně jako chipsy, i slané mixy nakoupilo 
více než 8 z 10 českých domácností. „Domi-
nantní postavení zde mají slané tyčinky, které 
představují téměř polovinu této kategorie 
měřeno spotřebitelskými výdaji,“ 
říká Hana Paděrová, konzul-
tantka společnosti GfK 
Czech. Slané 

oříšky nakoupily bezmála tři pětiny a extrudo-
vané snacky 7 z 10 českých domácností. Pop-
corn se nachází v nákupních košících více než 
čtvrtiny českých domácností. „Za extrudované 
snacky jsme v průměru zaplatili 170 korun za 
kilogram, jen o málo nižší cenu jsme platili za 
slané oříšky. Naopak k levnějším slaným snac-
kům patří mixy, kde dosahovala průměrná spo-
třebitelská cena 125 korun na kilogram, a ještě 
levněji jsme pořizovali popcorn,“ vysvětluje 
Hana Paděrová.

Privátní značky mají na trhu slaných snacků vý-
znamnější postavení než na trhu rychloobrátko-
vého zboží celkem. Nejsilnější pozici mají u oříš-
ků a popcornu, kde tvoří sedm desetin 
z celkových výdajů za uvedené kategorie. Trh 
slaných snacků ovlivňují promoční aktivity výrob-

ců i prodejců jen o málo méně než 
rychloobrátkové zboží 

jako takové. Na 
akční 

Slané pochutiny jsou běžnou součástí 
nákupních košíků většiny českých domácností. 

Ročně za ně utratí 
v průměru přes 1150 Kč 
a nakupují je více než 
sedmkrát za čtvrtletí. 

Největší kategorií jsou chipsy, následují slané mixy a slané oříšky. Pandemie změnila 
nákupní chování spotřebitelů, kteří nyní kupují větší balení, potrpí si na chuť a více 
myslí na své zdraví.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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CHUŤ JE PRO 
ZNAČKU 
ROZHODUJÍCÍ
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51,3 %
spotřebitelů v posledních 
12 měsících konzumovalo 
slané tyčinky.

Zdroj: Median, MML-TGI, 19/IV−20/I

„Frekvenci 
nákupu 
zvyšuje 

viditelnost.“

Jasnou příležitost pro rozvoj kategorie 
představuje zvýšení frekvence nákupu. 
A nástroje je potřeba hledat v komuni-
kaci na prodejní ploše, protože nákup 
kategorie je z velké části neplánova-
ný. Zásadní roli bude hrát viditelnost 
kategorie a také inspirace, což znamená 
komunikaci dobře rezonující s cílovou 
skupinou nakupujících. Proto je důležité 
identifikovat klíčové segmenty nakupují-
cích. Příkladem je, jak frekvence nákupu 
slaných pochutin souvisí s věkem – 
generace Z a Y nakupují slané pochutiny 
výrazně častěji, než je tomu u průměr-
ného zákazníka.

Zdeněk Skála,
analytik, Skála a Šulc

CS #2
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:O vývoji trhu se slanými 
pochutinami čtěte 
na www.zboziaprodej.cz 

... /...

kde jsme proto i jako první na trhu zařadili maxi-
balení Lay’s 265 gramů,“ konkretizuje. Michal 
Vysoký, customer marketingový manažer spo-
lečnosti Intersnack, tento názor potvrzuje tím, 
že spotřebitelé do obchodů sice chodili méně 
často, ale zato dělali větší nákupy. Díky této 
změně se tak výrazně zvýšil podíl velkých balení, 
a to především u chipsů.

nákupy slaných snacků směřovalo 45 % z celko-
vých spotřebitelských výdajů. „Nadprůměrně 
jsme utráceli v akcích za slané mixy a oříšky,“ 
dodává Hana Paděrová. Nejdůležitějším nákup-
ním místem slaných snacků jsou hypermarkety, 
kam směřuje třetina z celkových spotřebitelských 
výdajů, následují diskonty a s větším odstupem 
supermarkety. Pro samotné slané oříšky předsta-
vují nejvýznamnější místo nákupu diskonty 
s bezmála 50% podílem na výdajích za kategorii.

Na významu získávají 
velká balení
Zákaznické chování v době vypuknutí pandemie 
se podle Anny Raškové, nákupčí slaných pochu-
tin společnosti Tesco Stores ČR, v rámci těchto 
produktů příliš nezměnilo. „Zaregistrovali jsme 
ovšem nárůst prodejů v případě velkých balení, 

Podobně to vidí také řetězec Globus. Pandemie 
u něho akcelerovala dlouhodobý přesun zákaz-
nického chování z menších balení (90 g a méně) 
do větších balení (především 111 g až 200 g 
a 201 g a více). „Zejména segment balení nad 

inzerce

„Bodují zdravější alternativy.“

 Obecně řečeno, u klasických slaných pochutin zákazníci nejvíce slyší na 
příznivou cenu a vyšší gramáž. Nicméně již několik let je vyšší zájem 
o zdravý životní styl. Tento trend stále sílí a zasahuje do různých seg-
mentů, slané snacky a chipsy nevyjímaje. Zdravější alternativy pak mají 
svou cílovou skupinu zákazníků, kteří preferují kvalitní suroviny. Samo-
zřejmostí jsou pro ně výrobky bez chemických dochucovadel, bez barviv 
a bez palmového oleje.

Tomáš Frantl, byznys development manažer, Enjoy Chips SE
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200 gramů roste takřka ‚neúnavně‘ ve výši de-
sítek procent za každý z posledních 12 měsíců,“ 
vypočítává Lutfia Volfová, tisková mluvčí společ-
nosti Globus ČR. Dodává, že pandemie urychli-
la dlouhodobý trend přesunu zákazníka z tra-
dičního do moderního trhu, kdy především 
v hypermarketech tato kategorie zaznamenala 
meziroční nárůsty v každém měsíci od března 
(včetně). „Tento fakt jde ruku v ruce se situací, 
kdy v období nejtvrdších karanténních opatření 
nakupující snížili frekvenci nákupů, do prodejen 
chodili méně často, ale o to větší je dělali,“ pro-
zrazuje. Kategorie slaných snacků roste v Glo-
busu z roku na rok o 16 %.

Roste zvědavost po 
zdravých variantách
Velkým trendem současnosti je zdravá výživa 
a s tím související zdravější alternativy tradičních 
slaných pochutin. „Narůstající zájem o zdravé 
varianty slaných snacků, zvlášť u žen nebo obec-
ně u mladší cílové skupiny spotřebitelů, pozoru-
jeme už delší dobu. Na druhou stranu se ale 
nedá říct, že by byl tento trend natolik výrazný, 
aby to pohnulo s celým segmentem o 180 stup-
ňů. Z logiky věci si slané pochutiny spotřebitelé 
kupují, aby si trochu zahřešili a aby snacky dobře 
ladily s pivem či vínem. Jinak by spotřebitelé re-
gál se slanými snacky v obchodě minuli a zamí-
řili rovnou do sekce ovoce a zeleniny,“ pouka-
zuje Luděk Stránský.

 Ve Vestu na tuto poptávku reagovali novými 
slanými tyčinkami s názvem Vestky XL fitness, 
které jsou upečené bez palmového oleje, obsa-
hují zdravá semínka (chia, goji, dýňové, lněné, 

slunečnicové) a jsou zdrojem vlákniny. „A pře-
devším skvěle chutnají, což vždy bude bez ohle-
du na veškeré trendy ten nejdůležitější para-
metr,“ doplňuje Luděk Stránský. 

Přestože jsou Češi poměrně velcí tradicionalisté, 
nebrání se zkoušet různé novinky. Ovšem nako-
nec se zase vrátí k tradiční osvědčené chuti. 
„V našem případě jsou mezi top příchutěmi stá-
le originální slané TUC, dále pak TUC sýrové, 

slaninové a paprikové. Českým fenoménem, 
oproti jiným trhům, je u slaných krekrů mák. 
Naše TUC mini s mákem jsou velmi populární. 
Nicméně v nabídce máme také slané pochutiny 
s obsahem vlákniny a sušené zeleniny, které jsou 
oblíbené hlavně u mladší generace,“ vyjmeno-
vává Gabriela Bechynská, corporate & govern-
ment affairs manager CZ/SK společnosti Mon-
delez Czech Republic.

Jak na recyklovatelný 
obal

Společnost Eko-Kom připravila několik bodů, 
které doporučuje zohlednit při návrhu a výro-
bě obalů na slané pochutiny, aby bylo možné 
je snadno vytřídit a recyklovat:

Plastové obaly – sáčky a krabičky

•  dobře recyklovatelný je jednodruhový ma-
teriál, např. polyetylen a polypropylen

•  obaly z více materiálů, pokud jsou dobře 
oddělitelné

•  recyklaci komplikují i špatně oddělitelné vel-
koformátové etikety

•  složité obaly kombinující více materiálů se 
obtížně zpracovávají (kompozitní materiály 
a obaly z více vrstev různých druhů plastů); 
většinou se recyklují jako směsné plasty, na-
příklad na zatravňovací dlaždice

•  obaly by měly být dobře vyprázdnitelné

Papírové obaly – sáčky a krabičky

•  nepapírové složky obalu by měly být co nej-
jednodušeji oddělitelné

•  papír by neměl být laminovaný plastovými 
ani kovovými fóliemi

•  obaly by měly být dobře vyprázdnitelné

Na obalech by spotřebitelům pomohly infor-
mace o tom, kam použitý obal odložit.

Kovové krabičky

•  jednodruhový kov (železo, hliník)

•  dobře recyklovatelné

Na obalech by spotřebitelům pomohly infor-
mace o tom, kam použitý obal odložit (do 
nádob s šedou nálepkou Kovy).



Aktuální trendy najdete 
v časopise Svět balení 
a na www.svetbaleni.cz
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