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CS #2 PIVNÍ TRH
VYHOVUJE 
FAJNŠMEKRŮM
Pivo je jedničkou tuzemského maloobchodu. Představuje totiž mezi všemi 
potravinářskými kategoriemi tu nejprodávanější. Ročně podle společnosti NielsenIQ 
na českém trhu generuje 23‚8 miliardy korun. Za pivní hvězdou následují sýry a tvrdý 
alkohol. Pandemie koronaviru, která spotřebitelům uzavřela restaurace, navýšila 
prodeje v maloobchodě o více než deset procent (10‚6 %).

V
roce 2020 dosáhly celkové 
prodeje piva v maloobchodě 
21‚2 miliardy korun. Dovolíme-
-li si určitou retrospektivu, pak 
za posledních deset let vzrostl 

obrat kategorie o 67 %, v objemu došlo k růstu 
o 35 %. Zhruba šest z deseti spotřebitelů je 
konzumenty piva a zaujmout je v silné regálo-
vé konkurenci není snadné. Svou roli hraje také 
sezona, za pivo obvykle spotřebitelé utrácejí 
více v létě a také na konci roku. Z tohoto po-

hledu byl ovšem loňský 
rok výjimkou, s přícho-
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dem pandemie koronaviru se totiž spotřebitelé 
svým oblíbeným mokem v maloobchodě výraz-
ně předzásobili. „Nejvyšší prodeje piva v roce 
2020 tak byly realizovány v dubnu, kdy jsme 
zaznamenali nárůst o 32 procent v porovnání 
s předchozím rokem,“ přibližuje nákupní pan-
demický apetit Michal Elšík, client analytics 
leader společnosti NielsenIQ, která kategorii na 
celém maloobchodním trhu monitoruje, a tren-
dy v pivní kategorii představil na jednom ze spe-
cializovaných setkání Snídaně se Samoškou. Jak 
dále uvádí, důležitým faktorem je i počasí, kdy 
může být rozdíl mezi teplotně dobrým a špat-

ným měsícem 10 až 15 procent 
obratu.

Dynamicky 
rostou hlavně 
ležáky 
a jedenáctky
Pivní kultura se v tuzemsku po-
zvolna mění, konzumenti piva 
opouštějí světlá piva výčepní 
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Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

3/4
domácností nakupují 
ležáky, 2/3 si do 
nákupního košíku vloží 
výčepní piva.

Zdroj: GfK Spotřebitelský panel, GfK Czech, 1/20–12/20
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:Co rozhoduje při nákupu piva, 
najdete na www.zboziaprodej.cz 

a stále více jsou ochotni zkoušet piva vícestup-
ňová a speciality. Své místo na trhu a prostor 
v nákupním košíku získávají také tzv. piva ře-
meslná, craftová. „Ve výčepním pivu vidíme 
pokles zhruba devět procent,“ dokládá Michal 
Elšík. A z dat je zřejmé, že dynamický růst za-
znamenávají právě ležáky a jedenáctky. Za po-
sledních 10 let narostly ležáky o 160 % a jsou 
druhou nejprodávanější pivní kategorií. I jede-
náctky si nacházejí své zákazníky, za minulou 
dekádu rostly o 138 %.

„Konzumenti mají rádi pestrost v nabídce, roste 
podíl speciálních piv. Portfolio pivovarů se obec-
ně rozšiřuje o další typy svrchně kvašených piv, 
o ovocná piva a další speciality často inspirované 
v zahraničí,“ uvádí Lumír Hyneček, ředitel Pivo-
varu Litovel. Ten svým zákazníkům vychází vstříc 
například prostřednictvím Kalendáře speciálů li-
tovelského sládka. „Vaříme speciální piva i pro 
určitá období. Během roku tak mohou naši fa-
noušci ochutnat třeba vícestupňová, silnější piva 
pro chladnější období, ochucená piva, v letním 
období zase třeba pšeničná piva,“ přibližuje de-
taily Lumír Hyneček. Loňský rok byl pro pivovar 
jedním z nejkomplikovanějších, více než polovi-
nu jeho výstavu totiž tvoří standardně sudové 
pivo. Pivovar se proto soustředil jak na maloob-
chodní prodej v kamenných i on-line obchodech, 
a meziročně tak prodal o čtyři procenta více piva 
v lahvích a plechovkách, tak také na to, aby si 
lidé mohli i doma vychutnat pivo čepované v pě-
tilitrových soudcích. Těm se dařilo zejména ve 
vánočním období. Letos firma sází kromě pivních 

... /...

inzerce

„Není to 
o  alkoholu, 

ale chuti 
a atrakti-

vitě.“

Lidé stále více preferují ležáky, prémiová 
piva a různá speciální piva. Ale není to 
o množství alkoholu a síle piva, je to 
o chuťových vlastnostech a atraktivitě 
produktu. To dokazuje i velký úspěch 
naší loňské novinky Radegast Ratar. Jde 
o novou kategorii – výčepní speciál, kte-
rý svou stupňovitostí odpovídá výčepním 
pivům, ale oproti běžným výčepním 
pivům se vymyká svou extra hořkou 
a  plnou chutí. Prodejní výsledky ukazují, 
že to je to, co lidé chtějí. Oblíbený je 
hlavně mezi mladšími spotřebiteli, kteří 
dávají přednost nápojům s menším ob-
sahem alkoholu, ale s výraznější chutí.

Tomáš Mráz,
obchodní ředitel, 
Plzeňský Prazdroj
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speciálů také na novinku v segmentu ochuce-
ných piv, plánuje speciální multipacky pro malo-
obchod a na oslavu svatého Václava chystá tři-
krát chmelené nefiltrované pivo Litovel Václav.

„Zvýšený zájem jsme zaznamenali především 
o ležáky Pilsner Urquell, Radegast Ryze Hořká 
12 a Velkopopovický Kozel 11. Dlouhodobě 
také rostou prodeje nealkoholického Birellu 
včetně ochucených variant,“ přibližuje spotřebi-
telský apetit z produkce společnosti Plzeňský 
Prazdroj její obchodní ředitel Tomáš Mráz. Ra-
degast Ratar si zákazníci oblíbili díky extra hořké 
a plné chuti, jde o nejvíc hořké pivo v historii 
pivovaru, přitom se nejedná o silné pivo. Další 
novinkou pivovaru je světlé svrchně kvašené 
pivo, výčepní speciál Radegast ROG IPA. Stejně 
jako Radegast Ratar jej firma testuje nejprve ve 
vybraných obchodech, exkluzivně je v hyper-
marketech Albert ve vratných 0‚5l lahvích.

V pandemii pomohla 
e-commerce

Na maloobchodní kanály, včetně e-commerce, 
vsadily také další pivovary. „Sudové pivo dělalo 
před covidem z našeho celkového výstavu 
80 procent, teď vidíme nárůst u lahvového 
piva,“ přibližuje situaci Ladislav Lojka z obchod-
ního a marketingového oddělení Pivovaru Ferdi-
nand. Tomu pomáhá nejen rozvážková služba 
Ferdadomu.cz, ale také prodej na Rohlik.cz 
a zahraniční export. Právě e-commerce teď 
z celkového výstavu, který byl za rok 2020 cel-
kem 23 000 hl, představuje necelých pět pro-
cent. Do segmentu specialit vstoupil Pivovar 
Ferdinand s novinkou, která vznikla ve spoluprá-
ci s Matematicko-fyzikální fakultou UK a byla 
vyladěna Výzkumným ústavem pivovarským 
a sladařským v Praze. Pěkné číslo je inspirované 

číslem π a pivovar jej poprvé pustil do distribuce 
na mezinárodní den tohoto známého matema-
tického pojmu. Spodně kvašené pivo vzniklo 
studeným chmelením a použité chmely mu dá-
vají chuť svrchně kvašeného piva typu IPA. Ladi-
slav Lojka věří, že se mu bude dobře dařit: „Vě-
řím, že se Pěkný číslo, jehož vývoj trval dva roky, 
ujme. Stále jsme na druh piva s tímto chuťovým 
vyzněním cenově relativně nízko.“

Pivovary Koruny české loni navýšily celkový vý-
stav piva, změnila se ale struktura prodeje. „Do-
šlo ke snížení prodeje čepovaného piva a navý-
šení baleného. Největším tahounem jsou stále 
ležáky, i proto jsme letos rozšířili naše portfolio 
o hořký světlý ležák Kanec 11,“ představuje no-
vinku ředitel off-trade Tomáš Hudec. Kvituje, že 
i po uzavření hospod si lidé cestu k pivu našli.

Úspěšná piva 
z čepu míří do retailu

Pivovary Staropramen prodaly v roce 2020 na 
tuzemském trhu a v zahraničí dohromady 
3‚19 milionu hektolitrů piva. Na výsledku se po-

depsaly uzavřené restaurace, firma tak v prodej-
ním kanálu on-trade zaznamenala pokles 
o 37 %. Meziročně nižší prodeje společnosti 
zmírnil osmiprocentní růst objemu v maloobcho-
dě. Také tento výrobce potvrzuje dlouhodobě 
rostoucí oblibu ležáků. I proto uvedl do obchodů 
piva Smíchovského výběru, která byla v posled-
ních letech k dostání téměř výhradně na čepu. 
Smíchovský výběr zahrnuje čtyři pivní speciály – 
Nefiltr Pšeničný, Extra chmelená 12, Granát 
a Velvet – a na pultech obchodů se objeví první 
tři. Producent tak reagoval na měnící se chování 
konzumentů, kteří začali více experimentovat 
a vyhledávat i jiná piva než klasické desítky či 
ležáky. Úspěch z on-trade kanálu by Pivovary 
Staropramen rády zopakovaly také v maloob-
chodu. „Je to první novinka letošního roku a bu-
dou následovat další, třeba v pivních mixech, kde 
se stále větší oblibě těší zejména nealkoholické 
varianty,“ přibližuje manažerka komunikace 
a tisková mluvčí Denisa Mylbachrová.

Výraznější piva se objevila také v portfoliu Pivo-
varu Samson, který na trh uvádí světlý ležák 
s výraznějším chmelovým aroma. Pivovar jej po 
úspěšném loňském létě, kdy byl ležák na čepu, 
stočil do lahví a nové pivo tak doplňuje stávající 
nabídku. Nachmelený ležák Samson dodává 
pivu nejen typickou příjemnou hořkost, ale také 
vůni. Podle generálního ředitele Daniela Dřevi-
kovského si novinku pochvalují také ženy.

Dita Vašíčková, tisková mluvčí společnosti Hei-
neken Česká republika, uvádí, že i přes pande-
mii firma navýšila své prodeje v off-trade: „Loni 
rostly hlavně ležáky a jedenáctky, nadále pokra-
čoval extrémní růst ochucených nealkoholických 
piv a posilovaly i prodeje ciderů.“ Firma vnímá 
trend obliby vícestupňových piv, se kterými spo-
třebitelé rádi experimentují, ať už se to týká 
značek nebo příchutí, a trend přesně kopíruje 
růst značek Desperados, Heineken a Zlatý Ba-
žant. Značku Starobrno firma posílila i mimo 
domácí region, prodeje narostly také Krušovi-
cím, konkrétně Královskému ležáku 12. „Pod 
značkou Starobrno jsme také uvedli novou pro-
duktovou řadu řemeslných piv APA, IPL a RED,“ 
vypočítává novinky. Zásadní horkou novinkou 
roku 2021 je světlý, extra chmelený a hořký le-
žák Bitr z pivovaru Starobrno, který reaguje na 
poptávku po velmi hořkých pivech.

„Daří se vícestupňovým pivům, 
jedenáctkám a ležákům.“

Rok 2020 poznamenal lockdown na jaře i na podzim. Spotřeba sudového 
piva se tak částečně přesunula do kanálu off-trade, kde byly celkové pro-
deje v kategorii piva úspěšné, a představovaly dokonce jeden z nejvýraz-
nějších meziročních nárůstů. Na trhu pokračuje trend růstu vícestupňo-
vých piv, jedenáctek a ležáků, a to na úkor piv výčepních.

Dita Vašíčková, tisková mluvčí, Heineken Česká republika
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