
CATSCAN
V tomto vydání:

Obava z toho, co bude vlivem pandemie, 
byla na jaře příčinou krátkodobých 
výpadků zboží z papírového programu. 

A to nejen v tuzemsku, ale v celé Evropě. Situace se však stabilizovala a poměrně brzy 
vrátila do rozumného růstu poptávky. Z trendů u spotřebitelů má přitom stále větší 
roli přístup k životnímu prostředí, což se odráží v poptávce po recyklovaném papíru 
a také po baleních obsahujících větší náviny.
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CS #1: MASO A UZENINY
CS #2: VÝROBKY MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ
CS #3: PAPÍROVÝ A VATOVÝ PROGRAM

PAPÍR A VATU
PRODÁVÁ CENA 
A VÝKON

CS #3

Z
aktuálních údajů společnosti 
Nielsen vyplývá, že za po-
sledních 12 měsíců (v obdo-
bí 9/19–8/20) utratili čeští 
spotřebitelé za kuchyňské 

utěrky, toaletní papír a papírové kapesní-
ky téměř šest miliard korun. Z těchto tří 
kategorií tvoří nejvýznamnější část toaletní 
papír, který představuje až 62 % z hodno-
ty prodejů.

Kuchyňské utěrky 
rostou nejrychleji

Meziroční tržby všech tří sledovaných kate-
gorií z papírového programu narostly: ku-
chyňské utěrky o 14 %, toaletní papír 

o 7 % a papírové kapesníky o 4 %. „Hlavním 
tahounem růstu byla situace po vypuknutí pan-
demie covid-19, kdy spotřebitelé zůstali doma, 
a spotřeba papírových produktů se zvýšila. 
V březnu 2020 zaznamenaly všechny tři katego-
rie nejvyšší nárůst, až dvouciferné tempo, kdy 
pod vlivem vládních restrikcí začali mít zákazníci 
obavy a předzásobili se hygienickým zbožím,“ 
sděluje Miriam Brynzová, konzultantka společ-
nosti Nielsen.

 Nejrychleji rostoucí kategorií v meziročním srov-
nání byly kuchyňské utěrky. Ty v březnu 2020 
dosáhly svého vrcholu a v tržbách narostly až 
o 50 % oproti minulému roku a prodejem se 
dostaly na úroveň více než 86 milionů korun za 
jeden měsíc. „Tento signifikantní růst byl způ-
soben hlavně nárůstem privátních značek, je-
jichž významnost v této kategorii dosahuje po-
loviny všech prodejů,“ komentuje Miriam 
Brynzová. Druhou nejrychleji rostoucí kategorií 
byl toaletní papír, kterému k růstu tržeb vý-
znamně dopomohl, stejně jako v případě utě-
rek, letošní březen (nárůst 45 %). Zákazníci 
v daném měsíci utratili za kategorii více než 
400 milionů korun. Následující měsíc však už 
spotřebitelé měli zásoby, a kategorie tak zazna-
menala pokles o 9 %. Do pozitivních čísel se 
opět dostala v období květen až srpen.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz Zdroj: Median, MML-TGI 19/IV−20/I

78,3 %
českých domácností použilo v posledních 
12 měsících papírové utěrky.
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Mezi spotřebiteli je stále oblíbený bílý toaletní pa-
pír, který si ukrajuje z hodnotového koláče až 
88 %. „Z hlediska počtu vrstev je nejvíce prefero-
vaný segment třívrstvého toaletního papíru, který 
dosahuje významnosti až 64 procent všech prode-
jů s tržbami na úrovni téměř 2‚4 miliardy korun,“ 
vypočítává Miriam Brynzová. I papírovým kapesní-
kům k letošnímu růstu dopomohl březen, kdy se 
obrat oproti tomu loňskému navýšil o 37 %. Zvrat 
nastal hned po následujících třech měsících, kdy 
tržby za papírové kapesníky v porovnání s minu-
lým rokem již klesaly. V celkovém meziročním 
srovnání si však kategorie drží rostoucí trend. Češi 
mají v oblibě nejvíce dvouvrstvé kapesníky, které 
tvoří dvě pětiny všech prodejů. „V souvislosti s ty-
pem balení jsou mezi spotřebiteli nejoblíbenější 
balení v krabičce, jejichž významnost v tržbách činí 
69 procent,“ specifikuje Miriam Brynzová. Dlou-
hodobě si stabilní místo drží neparfemované ka-
pesníky s významností prodeje až 90 % a tržbami 
na úrovni 1‚3 miliardy korun.

Domácnost kupuje 
kapesníčky hlavně 
v krabicích

Podle dat společnosti GfK Czech Republic je 
největší kategorií v papírovém a vatovém pro-
gramu toaletní papír. „Průměrná domácnost se 
vydala na nákup této kategorie třináctkrát, 
15 procent domácností nakoupilo vlhčený toa-
letní papír, který vložily do nákupního košíku 
čtyřikrát ročně,“ vysvětluje konzultantka Hana 
Paděrová. Promoční aktivity významně ovlivňují 
především nakupování klasického toaletního 
papíru. Šest z každých deseti korun vynalože-
ných na kategorii směřovalo na akční nákupy. 
V akci spotřebitelé utratili každou čtvrtou koru-
nu z celkových výdajů na vlhčený toaletní papír.
Papírové kapesníčky nakoupily ve stejném ob-
dobí čtyři pětiny českých domácností. Na trhu 
se nacházejí jednak papírové kapesníčky v kra-

bicích a jednak kapesníčky skládané v balíčcích. 
Prvně jmenované nakoupily dvě třetiny českých 
domácností při průměrných osmi nákupech. 

Šlo o uspokojení 
potřeby a zásoby

Data výzkumných společností potvrzují, že pan-
demie měla na prodej papírových produktů vel-
ký vliv. „Spotřebitelé nakupovali ve zvýšené 

míře veškeré papírové a hygienické výrobky. 
Částečně to bylo z neznalosti věci. Nikdo nevě-
děl, jak dlouho bude situace trvat, jak dlouho 
budou uzavřené obchody, a částečně také ze 
strachu, co se bude dít,“ zmiňuje Martin Poláš, 
manažer pro obchodní řetězce společnosti Mo-
racell. Tato neznalost zákazníky motivovala 
k tomu, aby si doma dělali větší zásoby, což se 
samozřejmě dotklo i tohoto segmentu. Protože 
podobná situace panovala prakticky v celé Evro-
pě, začal být nedostatek suroviny na výrobu 
papírových výrobků a tím docházelo k nedostat-
kům tohoto zboží.

„Nedomnívám se však, že by se kvůli tomu prefe-
rence spotřebitelů nějak zvláště změnily, i když to 
tak může vypadat. Co se změnilo, bylo to, že zá-
kazníci nakupovali veškeré zboží, které bylo k dis-
pozici, ve větším množství, než nakupovali původ-
ně,“ dodává Martin Poláš. Podle všeho 
spotřebitelé chtěli uspokojit svoje potřeby a záro-
veň si udělat i větší zásoby. A podobného názoru 
je také Petr Dvořák, ředitel prodeje spotřebitelské-
ho trhu společnosti TZMO Czech Republic, doda-
vatele značky Bella na český trh: „Pandemie koro-
naviru na prodejnost papírových kapesníků, 
případně toaletního papíru, měla vliv v jarních 
měsících z důvodu předzásobení zákazníků 
a v důsledku obav o dostupnost této sortimentní 
skupiny. Poměrně rychle ale došlo k uklidnění 
a návratu do rozumného růstu poptávky.“

Změny v prodejích zaregistrovaly také obchod-
ní řetězce. Například společnost Lidl Česká re-
publika při první vlně pandemie na jaře zazna-
menala strmý růst poptávky především po 
toaletním papíru, která se však následně stabi-
lizovala a vrátila na původní úroveň. „V součas-
né době žádné výkyvy u poptávky po toaletním 
papíru ani vatových tyčinkách neevidujeme,“ 
dodává tiskový mluvčí Tomáš Myler. Zákazníci 
společnosti Penny Market však začínají být cit-
livější na cenu.

„Tento trend se projevuje napříč všemi katego-
riemi zboží a týká se také právě papírového pro-
gramu. Spotřebitelé méně vyhledávají luxusněj-
ší varianty těchto artiklů, tedy například 
čtyřvrstvé, parfemované nebo balzamované va-
rianty. Menší zájem je také o XXL balení, jelikož 
se jedná o větší finanční výdaj, který zákazník 
musí najednou vynaložit,“ komentuje tiskový 
mluvčí Tomáš Kubík. A upřesňuje, že v případě 
toaletních papírů mají zákazníci zájem převážně 
o třívrstvé varianty, stejně tak u papírových ka-
pesníků je nejvyhledávanějším produktem tří-
vrstvé balení po deseti kusech (10 × 10).

CS #1: MASO A UZENINY
CS #2: VÝROBKY MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ
CS #3: PAPÍROVÝ A VATOVÝ PROGRAM

„Roste 
zájem 

o výrobky 
bio, organic, 
rozložitelné 
a kompostovatelné.“

Vlivem pandemie jsme největší změny 
zaznamenali u papírového programu, 
kde došlo k mírnému nárůstu prodeje 
toaletního papíru, zároveň však došlo 
také k nárůstu nákladů. U vatového pro-
gramu se nic velkého nestalo. Částečný 
přeliv prodeje však nastal z průmyslové 
hygieny do personální. To bylo způso-
beno změnou života. Obecně se přístup 
k této kategorii zboží nijak drasticky 
nemění, zůstává stejný. Spotřebitelé 
očekávají kvalitu a přívětivou cenu. 
V případě vatového programu roste 
zájem o výrobky z řad bio, organic, 
rozložitelné a kompostovatelné.

Marcela Kubátová,
marketingová ředitelka, Melitrade

Spotřebitelé 
nejvíce nakupují 
třívrstvý toaletní 

papír.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Jak na recyklovatelný 
obal
Asociace českého papírenského průmyslu 
specifikuje, jak navrhnout papírové obaly 
tak, aby byla zajištěna vysoká kvalita 
 recyklace.

Vybíráme nejčastější úpravy papíru:

• Optimalizujte množství použité tiskové 
barvy.

• Minimalizujte kovové složky v barvě.

• Nepapírové složky obalu by měly být co 
nejjednodušeji oddělitelné.

• Pro usnadnění separace optimalizujte 
přilnavost mezi laminovanou stranou 
a lepenkou.

• Pokud to funkce obalu umožňuje, po-
užijte materiál, který je laminovaný pou-
ze na jedné straně.

• Minimalizujte určitá „měkká“ lepidla, 
jako jsou lepicí pásky a samolepicí štítky 
používající lepicí fólie, jež nelze v proce-
su recyklace oddělit.

• Upřednostňujte chemikálie, které nema-
jí tendenci se hromadit ve vláknech bě-
hem několika recyklačních cyklů.

Lahev s alkoholem…
… má mít styl, jinak ji spotřebitel radši schová

Čtěte na str. 12

 Michaela 
Franeková
generální ředitelka 
pro ČR a SR, 
Unilever

V tomto vydání 
komentuje několik 
témat, která se týkají 
udržitelnosti, inovací 
a oborových řešení. 
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Automaty 
minimalizují 
náklady
Konstruktér musí 
design obalu již od 
počátku podřídit 
nejenom produktu, 
ale i technologii, kterou 
uživatel využívá při 
dalším zpracování, 
především při balení 
či plnění. Trendem je 
využívat nejmodernější 
technologie pro co 
nejkompaktnější 
a nejkomfortnější řešení. 

Cena: 120 Kč

30Č. 109 – 10–12/2020

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Přímý vstup na náš web: 
www.svetbaleni.cz

Tištěný náklad: 5000 výtisků

3D tisk: 
Možnosti 
téměř bez 
hranic
Neustálý vývoj 3D 
tisku nenechává 
zřejmě nikoho na 
pochybách, že se jedná 
o technologii, která 
bude mít v nejbližší 
budoucnosti stále širší 
možnosti použití.
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Odborníci komentují 
vývoj v packagingu
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Aktuální trendy v rámci obalů 
najdete v časopise Svět balení 
i na jeho zpravodajském webu 
www.svetbaleni.cz.

Další doporučení jsou 
na tomto webu k dispozici také 
v dokumentu Asociace českého 
papírenského průmyslu.

inzerce

O významu prodeje této 
kategorie v akci čtěte
na www.zboziaprodej.cz 
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strachu, co se bude dít,“ zmiňuje Martin Poláš, 
manažer pro obchodní řetězce společnosti Mo-
racell. Tato neznalost zákazníky motivovala 
k tomu, aby si doma dělali větší zásoby, což se 
samozřejmě dotklo i tohoto segmentu. Protože 
podobná situace panovala prakticky v celé Evro-
pě, začal být nedostatek suroviny na výrobu 
papírových výrobků a tím docházelo k nedostat-
kům tohoto zboží.

„Nedomnívám se však, že by se kvůli tomu prefe-
rence spotřebitelů nějak zvláště změnily, i když to 
tak může vypadat. Co se změnilo, bylo to, že zá-
kazníci nakupovali veškeré zboží, které bylo k dis-
pozici, ve větším množství, než nakupovali původ-
ně,“ dodává Martin Poláš. Podle všeho 
spotřebitelé chtěli uspokojit svoje potřeby a záro-
veň si udělat i větší zásoby. A podobného názoru 
je také Petr Dvořák, ředitel prodeje spotřebitelské-
ho trhu společnosti TZMO Czech Republic, doda-
vatele značky Bella na český trh: „Pandemie koro-
naviru na prodejnost papírových kapesníků, 
případně toaletního papíru, měla vliv v jarních 
měsících z důvodu předzásobení zákazníků 
a v důsledku obav o dostupnost této sortimentní 
skupiny. Poměrně rychle ale došlo k uklidnění 
a návratu do rozumného růstu poptávky.“

Změny v prodejích zaregistrovaly také obchod-
ní řetězce. Například společnost Lidl Česká re-
publika při první vlně pandemie na jaře zazna-
menala strmý růst poptávky především po 
toaletním papíru, která se však následně stabi-
lizovala a vrátila na původní úroveň. „V součas-
né době žádné výkyvy u poptávky po toaletním 
papíru ani vatových tyčinkách neevidujeme,“ 
dodává tiskový mluvčí Tomáš Myler. Zákazníci 
společnosti Penny Market však začínají být cit-
livější na cenu.

„Tento trend se projevuje napříč všemi katego-
riemi zboží a týká se také právě papírového pro-
gramu. Spotřebitelé méně vyhledávají luxusněj-
ší varianty těchto artiklů, tedy například 
čtyřvrstvé, parfemované nebo balzamované va-
rianty. Menší zájem je také o XXL balení, jelikož 
se jedná o větší finanční výdaj, který zákazník 
musí najednou vynaložit,“ komentuje tiskový 
mluvčí Tomáš Kubík. A upřesňuje, že v případě 
toaletních papírů mají zákazníci zájem převážně 
o třívrstvé varianty, stejně tak u papírových ka-
pesníků je nejvyhledávanějším produktem tří-
vrstvé balení po deseti kusech (10 × 10).

CS #1: MASO A UZENINY
CS #2: VÝROBKY MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ
CS #3: PAPÍROVÝ A VATOVÝ PROGRAM

„Roste 
zájem 

o výrobky 
bio, organic, 
rozložitelné 
a kompostovatelné.“

Vlivem pandemie jsme největší změny 
zaznamenali u papírového programu, 
kde došlo k mírnému nárůstu prodeje 
toaletního papíru, zároveň však došlo 
také k nárůstu nákladů. U vatového pro-
gramu se nic velkého nestalo. Částečný 
přeliv prodeje však nastal z průmyslové 
hygieny do personální. To bylo způso-
beno změnou života. Obecně se přístup 
k této kategorii zboží nijak drasticky 
nemění, zůstává stejný. Spotřebitelé 
očekávají kvalitu a přívětivou cenu. 
V případě vatového programu roste 
zájem o výrobky z řad bio, organic, 
rozložitelné a kompostovatelné.

Marcela Kubátová,
marketingová ředitelka, Melitrade

Spotřebitelé 
nejvíce nakupují 
třívrstvý toaletní 

papír.


