
CATSCAN
V tomto vydání:

Maso a masné výrobky v jídelníčcích lidstva hrají podstatnou roli. V těch tuzemských 
potom ještě větší. Češi jsou jednoznačně národem masožravců. Avšak mladá 
generace, také díky různým studiím ukazujícím negativní vliv produkce masa na 
planetu, podléhá novým trendům. Objevuje tak vegetariánský, veganský nebo 
flexitariánský (příležitostná konzumace masa) styl života. Jeho podíl je zatím velmi 
malý. Změny si však spotřebitelé vyžádali, pokud jde o kvalitu masných výrobků 
a jejich původ. Chtějí se stravovat zodpovědně jak vůči tělu, tak i planetě.
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CS #1: MASO A UZENINY
CS #2: VÝROBKY MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ
CS #3: PAPÍROVÝ A VATOVÝ PROGRAM

CS #1 KVALITA
A PŮVOD MASA 
JSOU ZÁSADNÍ

K
aždý spotřebitel při 
nákupu zboží v pro-
dejně hodnotí čerst-
vost a trvanlivost. 
U masných výrobků 

to platí dvojnásob. Tyto atributy 
také rozhodují o tom, jestli zvolí 
maso či uzeninu z obslužného pul-
tu nebo balené alternativy. Menší 
prodejny potravin se stále snaží 
sázet na čerstvost. Ty větší potom 
většinou volí obě varianty. Jedno je 

však jisté, obslužný pult je 
jedním ze základních 
pilířů masa a uzenin. 
Šíře možností, které 
tento úsek nabízí, se 
v současné době odví-
jí zejména od velikosti 

prodejny 

Zdroj: Median, MML-TGI 19/IV−20/I

35,9 %
spotřebitelů konzumuje 
zvěřinu méně než jednou 
měsíčně.

a jejího obratu. Masné výrobky v době nouzo-
vého stavu v maloobchodě získaly na populari-
tě. A jak dokazují data nákupního rádce Kupi.
cz, v meziročním srovnání vzrostl počet akcí na 
maso oproti loňsku o 5‚6 %. A to i přes to, že 
jeho průměrná akční cena vzrostla meziročně 
o 13 %. „Drůbeží maso podražilo o 12 procent, 
vepřové o 13 procent a hovězí o čtyři procenta. 
Uzeniny pak o necelých sedm procent,“ uvádí 
analytik retailových cen Petr Miklík.

Kategorie je 
nakupována většinou 
za standardní ceny

Maso a uzeniny nakupuje v České republice 
v podstatě každá domácnost, a to v průměru 
jednou za tři dny. Za jeden nákup české domác-

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

nosti utratí skoro 120 korun a ročně nakoupí 
kolem 115 kg. „Nejčastěji kupujeme masné pro-
dukty, z nichž nejvíce vyčnívají nákupy šunek, jež 
realizujeme zhruba třikrát do měsíce. Tvrdé 
a stejně tak měkké salámy pak dvakrát měsíčně. 
Párky sice nenakupujeme tak často jako zmíněné 
kategorie, ale z hlediska nakoupeného objemu 
na jednotlivou domácnost jsou po šunkách dru-
hé nejvýznamnější,“ vysvětluje Tomáš Zíka, ana-
lytik společnosti GfK Czech Republic.

U kategorie červeného masa lze pozorovat nej-
častější nákupy u vepřového, a to více než 20× 
ročně. V průměru vychází na více než 30 kg 
vepřového na každou českou domácnost. Ho-
vězí, které je o 60 % dražší, si domácnosti do-
přejí skoro 8× ročně. Více než 9 z 10 domácnos-
tí kupuje maso drůbeží, a to nejčastěji kuřecí. 
Roční spotřeba kuřecího vychází na domácnost 
ve výši 24 kg. Za celou kategorii drůbežího masa 
utratí jedna česká domácnost v průměru více 
než 2300 Kč. „Pro maso a uzeniny jsou nejdů-
ležitějším formátem hypermarkety a malé ob-
chody. V těch druhých pak realizujeme tyto 
nákupy nejčastěji, a to až třiačtyřicetkrát ročně,“ 
vypočítává Tomáš Zíka. Tato kategorie je naku-
pována většinou za standardní ceny, v akcích se 
utratí kolem 42 % výdajů.

Výsekové maso bylo 
při první vlně pandemie 
žádané

Jak trh s masem a masnými výrobky postihl jar-
ní příchod koronaviru, pro Zboží&Prodej exklu-
zivně zhodnotil Radek Slanec, výkonný ředitel 
Českého svazu zpracovatelů masa: „Během 
epidemie vzhledem k nařízeným opatřením do-
šlo k navýšení prodeje výsekového masa a k mír-
nému poklesu prodeje masných výrobků. Seg-

O inovacích a reformulacích 
masných výrobků čtěte 
na www.zboziaprodej.cz

... /...


ment gastronomie klesl na úplné dno, došlo 
k výraznému nárůstu prodeje přes on-line pro-
dejce a omezení frekvence nákupu v prodej-
nách s vyšší nákupní hodnotou za zboží.“ Zá-
kazníci byli zkrátka donuceni vařit doma, proto 
v maloobchodě došlo ke skokovému navýšení 
prodeje masa.

Vzrostly prodeje 
výrobků pro delší 
kuchyňskou úpravu

Během pandemie se změnilo také složení ná-
kupního koše spotřebitele, a to včetně jeho ve-
likosti. „Snížila se frekvence nákupů, ale navýši-
la se průměrná hodnota útraty. Zaznamenali 
jsme zvýšení prodejů zejména v kategorii bale-
ných výrobků a skokově došlo k navýšení pro-
deje čerstvých masných polotovarů. Usnadňují 
totiž přípravu zejména oběda u spotřebitelů, 
kteří jsou doma,“ prozrazuje Michal Jedlička, 
generální ředitel společnosti Kostelecké uzeni-
ny. A Michal Perlík, specialista nákupu Rohlik.cz 
na maso a uzeniny, k tomu dodává: „Po první 
fázi, kterou bylo trochu panické předzásobení 
trvanlivými potravinami, začalo maso růst výraz-
ně rychleji než ostatní kategorie. Silně se proje-
vilo, že zákazníci mají mnohem více času na 
vaření, místo kanceláří tráví čas na home officu 

a nenavštěvují restaurace. Vzrostly prodeje vý-
robků určených pro delší kuchyňskou úpravu. 
Jsem si jistý, že někteří se pouštěli i do receptů 
a jídel, které za celý život neviděli.“

Renata Maierl, tisková mluvčí Kaufland Česká 
republika, upřesňuje, že současná situace vede 
ke zvětšení nákupního koše hlavně v segmentu 
masa. To souvisí se zavřením škol a  restauračních 

inzerce

„Vhodné 
je prodávat 

krájená 
XXL balení.“

V době pandemie jsme zaznamenali 
vyšší poptávku po balených krájených 
výrobcích. Mimo standardní velikos-
ti se zvýšil zájem i o maxibalení, kdy 
například šunky jsou baleny po 200 či 
300 gramech.

Michal Tkadlec, 
marketingový manažer, 
MP Krásno                                
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CATSCAN
V tomto vydání:

zařízení. „Když byly uzavřeny restaurace, došlo 
ke zvýšenému nákupu masa a uzenin v maloob-
chodě, nárůst jsme odhadli na 20 procent. Po-
cítili jsme to především na objednávkách našich 
zákazníků z oblasti retailu, a bohužel bylo ob-
dobí, kdy jsme nestíhali dodávat všechny objed-
nané položky právě z důvodu zvýšené poptáv-
ky,“ dokládá Radek Stuchlík, obchodní ředitel 
společnosti Schneider Food. Společnost Biopark 
změnu preferencí spotřebitelů ve svém segmen-
tu nijak zvlášť nezaregistrovala. „Událo se pou-
ze to, že došlo k přeskupení dodávek. Místo do 
sektoru horeca šlo více zboží do maloobchodu 
a on-line prodejen potravin,“ popisuje ředitelka 
Dagmar Rezlerová.

Změny ve složení 
znamenají i změnu 
v chutích

Koronakrize má vliv na nákupní zvyklosti, ale 
nijak zvlášť nemění spotřebitelské návyky. „Při 
výběru zboží se spotřebitelé stále více zajímají 
o to, co jedí, a o své zdraví. V kategorii masa 
a uzenin se nejvíce zajímají o obsah masa, 
v menší míře pak o podíl soli, tuku a dalších pří-
datných látek. To vše při vývoji nových či úpravě 
stávajících výrobků reflektujeme,“ uvádí Michal 
Tkadlec, marketingový manažer společnosti MP 
Krásno. Tyto změny ve složení však znamenají 
i změnu v chutích, což v daleko větší míře ak-
ceptují mladší generace. „Zákazníci mnohem 

více sledují také původ masa a vyhledávají české 
potraviny. Tento trend pozorujeme zejména 
u vepřového masa,“ prozrazuje Michal Jedlička. 
To potvrzuje také Dagmar Rezlerová a sděluje, 
že spotřebitelé se zajímají i o podmínky života 
zvířat. „Co se týče uzenin, je trendem vysoký 
podíl masa a kvalitní suroviny s použitím minima 
přídatných látek. Zákazníky více než v předcho-
zích letech lákají artikly, jako jsou burgery, tata-
rák nebo irské hovězí,“ míní Renata Maierl. Také 

ve společnosti Schneider Food několik posled-
ních let pozorují, že si český zákazník stále peč-
livě vybírá. A kritériem je nejen cena, ale právě 
i odpovídající kvalita.

On-line prodejci potravin obecně vnímají tlak na 
rychlost a jednoduchost. Tento trend jde tedy 
proti událostem posledních měsíců. „Hity jsou 
biopoložky, sous vide úprava, konfitované zboží, 
a dominantní je také farmářské maso. I zde ale 
vidíme opačný trend způsobený covidem, kdy 
část zákazníků více hledí na cenu. Tlak na šetr-
nost balení k ekologii není tak velký jako u ostat-
ních kategorií. Přece jen kvalita je zde naprosto 
zásadní a technologie balení mnoho nových 
trendů neumožňuje,“ informuje Michal Perlík. 
U uzenin pokračuje trend navyšování kvality 
v podobě podílu masa (tam, kde to má logiku).

 I balení umožňuje větší příklon k ekologickým 
variantám. Jak si však posteskl Petr Miklík, stále 
velké procento obchodníků informaci právě 
o podílu masa viditelně na obalech neuvádí 
a pro spotřebitele je tak porovnání často složité. 
Nicméně v komoditě masa obecně dochází 
k nárůstu poptávky po tuzemském původu 
a speciálních druzích masa typu flap meat, flank 
steak a podobně. „Trendy ve spotřebě masných 
výrobků se už pár let nemění. Menší je však po-
ptávka po masných výrobcích s nízkým obsa-
hem masa, přičemž se na trhu začínají více ob-
jevovat různé veganské náhražky masa,“ 
dodává Radek Slanec.
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ŘEZNÍKOVA KLOBÁSA
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Pod záštitou mministra zemědělství pana Miroslava Tomana
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ZELENÁ LINKA ‒ OBJEDNÁVKY A REKLAMACE: 800 555 113
REŽIM OBJEDNÁVEK: PO ‒ PÁ 7.00 ‒ 15.00 HODIN

UZENÁŘSTVÍ A LAHŮDKY SLÁMA s.r.o.
RŮŽOVÁ 225, 595 01 VELKÁ BÍTEŠ 

Potravinářská fi rma SLÁMA má pevné základy 

vybudované na rodinné řemeslné tradici. 

Pan Emil Sláma, řezník z Bíteše si v roce 1912 

s manželkou Marií otevřeli řeznictví.

Milan Sláma, syn Josefa Slámy si v roce 1991 

zřídil živnost a v roce 1994 nechal vystavět 

moderní potravinářskou výrobu ve Velké Bíteši.

Dnes je fi rma SLÁMA z Velké Bíteše moderní, 

rodinnou potravinářskou společností, která staví 

svoji další budoucnost na tradici, lásce k řemeslu 

a prosperitě.

inzerce

Roste poptávka 
po speciálních 
druzích masa.
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