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Nejprodávanější
ovocná příchuť
na trhu*

*Nielsen, sales value, říjen 2019 – září 2020
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ení na tom mnoho překvapivé
ho. Vítězem pandemie se staly
hlavně městské čerpačky, které
byly poblíž zákazníků a kromě
pohonných hmot nabízely
doplňkový prodej sortimentu,
za nímž se zákazníci nechtěli
trmácet do supermarketů. Své o tom
vědí zejména ty čerpací stanice, které
takový sortiment nabízely i o uzavřených
maloobchodních nedělích a zaměstnanci
nestíhali ani doplňovat zboží do regálů.
Nákupní apetit lidem nechyběl a nechybí.
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Vítězem pandemie jsou
městské čerpačky

Lockdown (ať už ve své mírnější, či striktní
podobě) poměrně významně omezuje
možnosti cestovat a mobilita obyvatel
je a bude ovlivněna také všeobecně se
rozšiřující prací z domova (v profesích,
kde je to možné). Zatímco před rokem
tu panoval optimismus, že až virus a celá
pandemie zmizí, svět se navrátí do svých
zaběhnutých kolejí, dnes jsou i optimisté
s predikcí budoucnosti opatrnější. Je stále
více zřejmé, že svět se do stejných kolejí
vracet nebude. Vypovídají o tom třeba
aktivity velkých firem, které si hodlají
své zaměstnance, tam, kde je to možné,
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V nealku má hlavní slovo
stále energy
Daří se národním i lokálním
značkám piva
Návrat balených baget
ve velkém se nekonal
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nadále hýčkat na home office. Cestovat
za prací se bude o fous méně.
Pokud se ale nezadrhnou očkovací plány
a virus bude slábnout, můžeme s opatr
ným optimismem hledět hlavně k letnímu
období. Lidé si budou chtít dlouhý cesto
vatelský půst jistě vynahradit. A čerpačky
budou zase místy, kde bude probíhat čilý
cvrkot. Na své si tak opět určitě přijdou
i ty dálniční a příhraniční, které v pande
mii utrpěly nejvíce.

JITKA HEMOLOVÁ,
redaktorka
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VÍTĚZEM PANDEMIE
jsou MĚSTSKÉ ČERPAČKY
Po velmi hubeném jaru čekalo mnohé čerpací
stanice v loňském roce docela příjemné léto, které
alespoň trochu na některých místech dohnalo
jarní ztrátu. Studená podzimní sprcha s dalšími
vládními opatřeními ale opět nasměrovala křivku
směrem dolů. Ačkoli ve druhé vlně čerpací stanice
částečně těžily z nedělního maloobchodního
zákazu prodeje, který zákazníky přivedl na nákup
právě k nim, ztráty už nedokázaly vyrovnat.
Tržby tak celkově na čerpacích stanicích loni
klesly o více než dvě procenta (-2‚4 %).
Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

D

Dopředu je třeba hledět s mírným optimi
smem. Podle Karla Týry, ředitele společ
nosti NielsenIQ, totiž nemusí být situace
v letošním roce tak dramatická jako loni:
„Pomůže větší proočkovanost, domácí
turistika, snad i otevřené hranice.“ Pro
tože už ale zřejmě nelze očekávat efekt
„zavřených“ nedělí, který se na čerpacích
stanicích opravdu pozitivně projevil, oče
kává v letošním roce celkově velmi podob
ný vývoj jako v roce 2020. Mírně pozitivní
však budou pro čerpací stanice alespoň
dva velikonoční svátky, které stejně jako
o loňských „zavřených nedělích“ přivedou
zákazníky na čerpací stanice.

INZERCE

VÁŠ SPOLEHLIVÝ
PARTNER
Co Vám nabízíme?
Kvalitní a rozmanitý sortiment, tým
odborníků, podporu při vybavení
provozovny, inspiraci, recepty,
marketingovou podporu, partnerství,
spolehlivost a jistotu.
Navrhneme vám zdarma
kompletní řešení na míru,
přesně podle potřeb zákazníků
a požadavků vaší provozovny.
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www.vandemoortele.com
Tel: +420 601 593 116
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Zatímco dálniční a příhraniční čerpací
stanice trpěly omezenou mobilitou oby
vatel, městským se dařilo. Zvlášť pak těm,
které nabízejí dostatečně široký doplňko
vý sortiment. Potvrzuje to například Petr
Šindler, manažer komunikace společnosti
Shell Czech Republic, která na sedmde
sáti čerpacích stanicích nabízí koncept
Billa Stop & Shop: „Zákazníci často spo
jují čerpání pohonných hmot za asistence
naší nádvorní obsluhy s rychlým nákupem
základních potravin. Na čerpací stanici ale
stále více docházejí i zákazníci pěšky nebo
přijíždějí na kole s cílem nakoupit položky
ze sortimentu základních potravin, které
jim v domácnosti momentálně došly.“

Koncepty
s prodejem
potravin posílily.

6

Zájem o rychlý a bezpečný nákup základ
ních potravin na čerpacích stanicích tak
v době pandemie zesílil. Největší byl po
dle Petra Šindlera v sortimentu základních
potravin, cigaret a alkoholu. V nabídce
základních potravin šly nejvíce na odbyt
chlazené potraviny, jako jsou mléčné
a masné výrobky, čerstvě rozpečené peči
vo, ale i vybrané trvanlivé potraviny. „Za
jímavý trend vidíme rovněž v pohonných
hmotách. Ačkoliv jejich prodej klesl, podíl

prémiových benzinových a dieselových
paliv Shell V-Power na celkových prode
jích stoupá. Vysvětlujeme si to hlavně tím,
že vzhledem k předpokládanému nižšímu

INZERCE

Čerpací stanice vidíte v číslech
Účetní data dokážeme zpracovat do užitečných
analýz a rozborů pro váš efektivnější provoz.

„V gastro
segmentu
jen mírný
pokles.“
Celková spotřeba českého maloob
chodního palivového trhu se loni
propadla přibližně o 7‚5 procenta,
u Benziny Orlen to byl o něco nižší
pokles. Mohl za něj citelný jarní
výpadek, který se ve zbývající části
roku nepodařilo dohnat. V porov
nání se situací na celém trhu ale
považujeme loňský výsledek za vý
borný. Našim zákazníkům nechyběl
apetit, a v gastro segmentu jsme tak
zaznamenali pouze drobný pokles.
Nejlépe si v loňském roce vedl
sortiment doplňkového prodeje, kde
jsme v porovnání s předešlým rokem
zaznamenali více než desetipro
centní nárůst. V tomto případě nám
nahrával například podzimní nedělní
zákaz maloobchodního prodeje.
Čerpací stanice fungují jako alterna
tivní místa pro nákup zboží.
Marek Zouvala,
ředitel sítě čerpacích stanic,
Benzina Orlen

www.edtas.cz

www.kodap.cz

Změna tržeb

„Dálnice hlásí propad,
městské čerpačky
profitují.“

2020 vs. 2019, český maloobchodní trh, auditované rychloobrátkové
kategorie
Formát
před pandemií

karanténa 1. vlna

letní normál

karanténa 2. vlny

11,4 %
9,5 %
5,6 %

5,8 %

6,9 %
5,1 %

2,3 %
-0,3 %

-2,3 %

-11,9 %
• Hypermarkety

• Supermarkety (diskonty)

• Drogerie

• Čerpací stanice

• Smíšené prodejny

Zdroj: Nielsen RMS, NielsenIQ 2021

nájezdu kilometrů se zákazníci rozhodují
tankovat v tomto období kvalitnější po
honné hmoty,“ deklaruje Petr Šindler.
Firma trend navíc podpořila kampaní, ve
které v souvislosti s oslavami 30 let značky
na trhu nabízí zákazníkům dva dny v tý
dnu, kdy mohou tankovat prémiová paliva
za ceny těch standardních.

S gastro koncepty
i mimo čerpací
stanice
Také v síti čerpacích stanic společnosti Ben
zina Orlen se doplňkovému prodeji dařilo
loni nejvíce. V porovnání s předešlým ro
kem firma zaznamenala více než deseti
procentní růst. „V některých kategoriích je
vzhledem ke snížené mobilitě patrný po
kles prodejů, ale naopak jsme zaznamena
li nárůst například u alkoholických nápojů

Na dálničních čerpacích stanicích pozorujeme
dlouhodobě snížení prodejů rychlého občerst
vení i ostatního sortimentu, což je dáno sníženou mobilitou
a omezením cestování široké veřejnosti i sníženou ekono
mickou aktivitou našich B2B zákazníků. Naopak registrujeme
dlouhodobě zvýšený zájem zákazníků na městských čerpacích
stanicích. Zejména pak na těch s prodejním konceptem Billa
Stop & Shop, které se nacházejí v centrech měst nebo blízko
velkých sídlišť, kam míří také nemotorizovaní zákazníci.
Petr Šindler, manažer komunikace,
Shell Czech Republic

či tabákových výrobků. V této souvislosti
je třeba sledovat, zda se jedná o krátko
dobé vlivy způsobené protiepidemickými
opatřeními či o změnu zákaznických pre
ferencí,“ míní ředitel pro shop a gastro
Filip Balcárek.
Po vzoru mateřské firmy se rozhodla Ben
zina Orlen s konceptem doplňkového
prodeje a také kávy v konceptu Stop Cafe
zamířit i mimo čerpací stanice. První ob
chod s rychlým občerstvením Stop Cafe
byl otevřen v Karlíně, v průběhu roku při
bydou další dvě pobočky v Praze, následně
chce firma expandovat do dalších měst.
„Značka Stop Cafe je mezi našimi zákazní
ky dobře známá a vyhledávaná. Vstup do
segmentu tradičních kamenných prodejen
je tak logickým krokem, abychom se ještě
více přiblížili našim zákazníkům a dopro
vázeli je na jejich cestách do práce či za
odpočinkem, i když zrovna nesedí za vo
lantem,“ vysvětluje strategický krok Filip

Balcárek. V prodejnách najdou zákazníci
i produkty privátních značek.

Stopku nemají
ani další akvizice
Benzina Orlen také nadále investuje do za
vádění konceptu Stop Cafe na své čerpací
stanice, v současnosti jej ze 419 stanic na
bízí 313. Podle ředitele úseku rozvoje sítě
čerpacích stanic Jana Mačáka v posled
ních letech do modernizace a gastrono
mického konceptu zamířila miliarda korun
a firma jej bude nadále rozšiřovat tam, kde
to bude alespoň trochu možné. A stopku
nevidí Benzina Orlen ani v dalších akvizi
cích. „Jsme otevřeni akvizicím větších či
menších řetězců a malým provozovate
lům nabízíme výhodnou spolupráci na
bázi franšízy, případně formou pronájmu
čerpací stanice. Velký potenciál vidíme
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Doba se mění a s ní i preference zákazníků.

Biopotraviny a zdravou výživu rozvážíme po celé republice
již 20 let a dost možná jezdíme i kolem Vás. A tak jako se my
spoléháme na Váš výběr kvalitního paliva, můžete se i Vy
spolehnout na nás při výběru specialit zdravé výživy.
Zavolejte na 604 732 517, nebo napište na
objednavky@bionebio.cz, rádi Vám poradíme.

buďte í
čn
výjime

objednejte právě teď

Zdravé krekry s olivovým olejem, vegan „mléčné“ čokolády,
nebo třeba bio cola – to vše jsou položky, které učiní Váš
doplňkový sortiment výjimečným.

„Pokračujeme v modernizaci.“
i v rozšiřování bezobslužných čerpacích
stanic Benzina Express,“ přibližuje plány
Jan Mačák. V loňském roce i navzdory
pandemii otevřela firma šest nových čer
pacích stanic. A podobný akviziční apetit
má Benzina Orlen také na Slovensku, kde
začátkem roku otevřela další čerpací sta
nici v Lúkách a nyní tak její tamní síť čítá
už dvacítku stanic.
V modernizaci a rozvoji sítě pokračuje
rovněž společnost MOL Česká republika.
„Reflektujeme sice aktuální situaci, plány
ale neměníme,“ říká retail offer manager
Ivo Velíšek. Firma se nyní zaměřuje na
efektivitu sítě, rozšiřování služeb i počtu
stanic. Zvětšuje i dostupnost prémiových
paliv značky Evo a další rozšíření čeká rov
něž gastro koncept Fresh Corner na dal
ších tuzemských stanicích.
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Propad tržeb na našich čerpacích stanicích byl oproti roku 2019
v řádu jednotek procent. Letos z důvodu zákazu cestování mezi
okresy bohužel propad pokračuje. Plány ale neměníme, pokračuje
me v modernizaci poboček, protože zákazník si zaslouží příjemné
prostředí za přijatelné ceny.
Jan Šimek, vedoucí čerpacích stanic, Tank Ono

zinu a minus 1‚1 procenta u nafty, celkově
tak pokles činil minus 3‚2 procenta,“ při
bližuje Marek Roll. Dodává, že celorepub
likově byl pokles větší. Podle České asoci
ace petrolejářského průmyslu a obchodu

rostou kategorie jako pivo, víno, lihoviny
a tabákové výrobky. Vliv na prodeje mělo
i umístění našich čerpacích stanic ve měs
tech a obcích jsme částečně zafungovali
i jako večerky,“ vysvětluje Marek Roll.

činily propady prodeje u benzinu minus
9‚8 %, u nafty minus 9‚1 % a celkově tak
trh zažil propad ve výši 9‚3 %. I letošní
propad kvůli jarnímu lockdownu očekává
firma jen v jednotkách procent. „Během
pandemie se změnilo podstatným způso
bem nákupní chování zákazníků, kdy stále

Firma se aktuálně zaměřuje hlavně na
udržení kvality svých pohonných hmot,
v následujícím období bude hledat také
optimální a efektivní model fosilních a al
ternativních paliv. Spolupracovat bude
v této oblasti s francouzskou společností
Total, která měla být strategickým partne
rem pro maloobchodní část v síti EuroOil.
„Total podal vítěznou nabídku, nicméně
obě strany posléze ukončily konzultace
o spolupráci v oblasti maloobchodu. Sou
středíme se nyní společně na další oblas
ti, typicky alternativní paliva,“ vysvětluje
Marek Roll.

Čepro jedná
s Totalem, EuroOil
ale barvy nezmění
Navzdory pandemii a řadě omezení se
vloni dařilo také společnosti Čepro. Podle
specialisty marketingu a komunikace Mar
ka Rolla tomu pomohlo několik faktorů:
„Mezi nejvýznamnější patří geografická
poloha čerpacích stanic, které v podstatě
nejsou závislé na tranzitní a příhraniční do
pravě, ale dlouhodobě se zaměřují spíše
na profesionální dopravu spotřebovávající
především motorovou naftu.“ Všechny
čerpací stanice EuroOil tak byly po celou
dobu roku 2020 v plném provozu.
Díky tomu se podařilo minimalizovat
veškerá negativa dopadající na všechny
provozovatele čerpacích stanic. „Svědčí
o tom výsledky. Propad prodeje byl na
EuroOilu jen minus sedm procent u ben

„V Rakousku pomohly
státní dotace.“
Rakouské hospodářství pocítilo v roce 2020 dopad pandemie koro
naviru velmi citelně. Obzvláště velké ztráty utrpěla oblast gastrono
mie a turismu. Přestože čerpací stanice zůstaly po celý rok otevřené,
došlo zde k výraznému poklesu prodeje pohonných hmot. Podle
výsledků z edtas systému společnosti eurodata klesla průměrná výtoč pohonných
hmot na rakouských čerpacích stanicích o 15 procent. Na dálničních čerpacích stani
cích to bylo dokonce až o 25 procent. Vývoj tržeb v shopu se regionálně velmi lišil,
ale v průměru byly výsledky velmi podobné těm v předchozím roce. Celkové tržby
však klesaly, a to také kvůli dočasným uzávěrám mycích linek a restaurací. Avšak
díky státním dotacím přestála většina provozovatelů rakouských čerpacích stanic rok
2020 bez větších finančních ztrát.
Georg Conrad-Billroth, director global business solutions,
retail solutions v oblasti čerpacích stanic, eurodata

Pro EuroOil v tuto chvíli již Čepro strate
gického partnera znovu nehledá a nadále
pokračuje v modernizaci sítě čerpacích
stanic, které stojí hlavně na částečné au
tomatizaci, rozšiřování nonstop provozu
či výstavbě elektrodobíjecích stanic po
celé ČR. „Rozšiřuje se také spektrum na
bízených služeb, například podání a výdej
balíků. Zanedlouho spustíme pilotní pro
dej kapaliny do ostřikovačů z tankovacích
barelů a chystáme i produkt v oblasti
e-commerce,“ doplňuje Marek Roll.

Novinka

Novinka
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hod
a
l
s
d
e
ř
st
ou
čokolád ou
n
a barev ou
cukrov ou
skořápk

HLAVNÍ SLOVO
STÁLE ENERGY

V nealku má

Nealkoholické nápoje patří na čerpací stanici ke klíčovému
doplňkovému sortimentu. Objem jeho prodeje pak výrazně
závisí na poloze benzinky a frekvenci návštěv zákazníků.
Období lockdownů dokázalo na mnoha místech srovnat
silné léto, jinde ale zůstaly průměrné až podprůměrné.
Vítězem všech nealko kategorií na čerpačkách zůstávají
energy drinky.
Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
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Některé čerpací stanice během pande
mie sloužily a slouží jako místo pro malé
nákupy. Nahrazují tak třeba omezenou
otevírací dobu standardních obchodů.
„Díky tomu prodej nápojů na čerpacích
stanicích rostl i přes omezovanou mobilitu
obyvatelstva,“ komentuje situaci na trhu
Ondřej Postránský, ředitel strategického
marketingu společnosti Mattoni 1873.
Po pandemii tento trend pravděpodobně
rovněž odezní, část spotřebitelů si ale čer
pačku jako místo pro rychlý nákup nejen
nealko nápojů zřejmě oblíbí i nadále.

Situaci by mohla
zlepšit silnější
podpora prodeje
„Ani pandemie ale neovlivnila fakt, že
studené nealkoholické nápoje nakupují
všechny české domácnosti,“ říká Vladimí
ra Šebková, client relationship manager
Spotřebitelského panelu GfK. V loňském
roce si ovšem ze všech prodejních kanálů
pro studené nealkoholické nápoje nejvíce
polepšil on-line. Kategorii v něm nakoupi
la desetina domácností a výdaje v tomto
formátu meziročně vzrostly o třetinu.
Pozastavení růstu prodejů kvůli omeze
né mobilitě potvrzuje například Ondřej
Krhánek, marketingový manažer značky
Capri-Sun (Vitar), nebo Kamil Výborný,
brand manager společnosti Pfanner.
„Segment čerpacích stanic pro nás zna
menal významný propad, a to především
v období první vlny pandemie. Situaci

„Zákazník
si potrpí
na klasiku
i inovace.“
I přesto, že u většiny značek je
nejprodávanější klasická příchuť, zá
kazník očekává novinky. Kromě cit
rusových příchutí jsou úspěšné jak ty
exotičtější, tak i klasické „domácí“.
Letní edice Red Bull loni zahrnovala
meloun a zimní zase ledovou malinu
a obě varianty zaznamenaly vysoké
prodeje. Ve formátech převažuje
balení do 500 ml, které na čerpacích
stanicích představuje 64 procent ku
sových prodejů, velikosti do 300 ml
pak zbylých 36 procent.
Petra Diamond,
head of trade marketing,
Red Bull Česká republika

nezměnilo ani rozvolňování během léta.
Druhá polovina roku pak přinesla zlep
šení, ale pro naše značky to celkově zna
menalo meziroční propad až o několik
desítek procent,“ shrnuje Kamil Výborný.
Letos proto firma chystá pro zlepšení situ
ace nejen novinky, třeba Pfanner ginger
shot v 0‚15l plechovce, ale také silnější
podporu prodeje.

Růst oproti
celkovému poklesu
Podle Petry Diamond, head of trade mar
keting společnosti Red Bull Česká republi
ka, energetické nápoje na čerpacích stani
cích meziročně narostly jak v hodnotě, tak
v kusech jen o jedno procento, zatímco
ostatní kategorie nealko nápojů skončily
s jedno- až dvojciferným poklesem. „První
dva měsíce letošního roku jsme zazname
nali meziroční 13procentní nárůst, břez
nové výsledky už ale opět výrazně ovlivní
lockdown,“ míní Petra Diamond. Dodává,
že čerpací stanice přišly o movitější zákaz
níky, kteří teď převážně pracují z domova

„Na čerpačkách chybějí domácí
i zahraniční návštěvníci.“
Z ájem o nákup nealkoholických nápojů, včetně těch energetických,
je stále zásadně ovlivněn mírou cestování tuzemských spotřebitelů
a absencí zahraničních turistů. Čerpací stanice ale nejsou primárně
místem, kde se nápoje nakupují ve velkém. A i díky tomu, jak je síť
čerpacích stanic v tuzemsku bohatá, zákazníci si obvykle výraznější
zásoby dopředu nedělají.
Veronika Jakubcová,
výkonná ředitelka, Svaz výrobců nealkoholických nápojů

a výrazně méně cestují. I proto má podle
ní pandemie největší negativní dopad prá
vě na prémiové výrobky.

hořčíku, nižším obsahem cukru a s extrak
ty z yerba maté a guarany.

Brand manager značky Semtex (Kofo
la ČeskoSlovensko) Aleš Hladil uvádí, že
spotřebitel měl sice méně příležitostí pro
„on the go“ nákupy, přesto na čerpacích
stanicích na rozdíl od retailu nedocházelo
k preferenci značek pohybujících se v nižší
cenové hladině. Koncept značky Semtex
postavený na různých typech energií se
osvědčil, letos tak řadu specializovaných
nápojů Semtex High, Flow a Long doplní
ještě Semtex Focus s vysokým obsahem

Nealko ovlivnilo
také počasí
Jak uvádí Filip Balcárek, ředitel pro shop
a gastro sítě čerpacích stanic Benzina Orlen,
situaci v kategorii nealkoholických nápojů
neovlivnila jen pandemie, ale také, jako ka
ždoročně, počasí. „V rámci pandemie ov
šem došlo ke změně ve skladbě zákazníků
na našich čerpacích stanicích, což ovlivnilo
INZERCE
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objemy prodeje některých produktů. Těší
mě, že v této souvislosti se v loňském roce
velmi dobře dařilo výrobkům pod naší pri
vátní značkou Verva,“ deklaruje. V katego
rii nealkoholických nápojů nabízí Benzina
Orlen široké portfolio privátních produktů
pod značkami Stop Cafe a Verva. A největ
ším bestsellerem mezi nimi jsou energetic
ké nápoje Verva. „Kromě tradiční příchutě
nabízíme příchuť mojito a také verzi bez
přidaného cukru. O oblibě našich energe
tických nápojů jasně svědčí fakt, že jeden
prodáme každých 20 sekund,“ specifikuje
Filip Balcárek. A protože se privátkám daří,
i letos je síť hodlá rozšířit.

holických nápojů k těm nejprodávanějším
a firma tu zaznamenala menší růst. V síti
čerpacích stanic EuroOil ale podle Marka
Rolla, specialisty komunikace a marketin
gu společnosti Čepro, klesla meziročně
kategorie energetických nápojů až o pět
procent. Úbytek podle něj ovlivnila prá
vě menší mobilita zákazníků, kteří si při
delších trasách doplňují energii v podobě
energy nápoje či kávy.

Vlastní privátní řadu nealkoholických ná
pojů plánuje letos uvést na trh společnost
MOL Česká republika. Minulý rok byl
podle retail offer managera Iva Velíška na
úrovni toho předchozího, pokles počtu zá
kazníků během loňských lockdownů byl
na čerpacích stanicích naštěstí kompen
zován silnou letní sezonou.

Výrobci se i letos chystají uvést na trh no
vinky, které zákazníky chytnou za srdce
a oni jim dají v rámci impulzního (a poté
už opakovaného) nákupu šanci. Rok na
bitý novinkami a jejich podporou chystá
třeba společnost Coca-Cola HBC Česko
a Slovensko. Celý rok 2021 budou na trhu
viditelné aktivity značky Monster, kde je
připraveno pět národních spotřebitelských
soutěží a čtyři silné inovace v portfoliu.
Firma se zaměří také na podporu znač
ky Kinley a Natura. Výrazné budou také

Provozní vedoucí sítě čerpacích stanic
Tank Ono Jiří Šimek potvrzuje, že zejmé
na energy drinky patří v kategorii nealko

Novinky přinesou
do regálů svěží vítr
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Č I RÁ

ENERGIE KOFEINU
• osvěžující spojení ochucené
pramenité vody a přírodního kofeinu
• se silou dvojitého espressa
• ve dvou ovocných příchutích,
citrón&máta navíc s nízkým obsahem cukru

oslavy 50. výročí výroby nápoje Coca-Cola
v Československu. „S aktivitami na čerpa
cích stanicích se budeme dostávat blíže
k českým spotřebitelům a k vazbám k naší
zemi,“ vysvětluje plán aktivací a inovací
national shopper manager Pavel Berou
šek. Dodává, že v neposlední řadě firma
podpoří prodej s partnery prostřednictvím
aktivace klíčových spotřebních příležitostí
navázaných na celé její portfolio.
„Prodej Monsteru na čerpacích stanicích
meziročně roste. Trh energy drinků se po
souvá směrem k ochuceným variantám
a variantám bez cukru. Spotřebitelé si
energy drinky kupují nejen za účelem do
bití energie, ale důležitá je pro ně i chuť.
Až 44 procent spotřebitelů si energy ná
poje kupuje proto, že jim chutnají. Tento
rok jim nabídneme nové příchutě i bez
cukerné varianty,“ přibližuje trh energy
drinků Hana Walicová, brand manažerka
značky Monster. Specialitou určenou na
cesty a pro motoristy je podle ní třeba uza
víratelná plechovka klasické zelené varian
ty Monster o objemu 553 ml. Novinkou
letošního roku bude mimo jiné Monster
Pacific Punch.

Inovaci v energy segmentu nabídne také
značka Red Bull – letní edice ponese pří
chuť kaktusového plodu a čeká ji silná
in-store i mediální podpora. „Kategorie
energy drinků tvoří na čerpacích stanicích
třetinu hodnoty všech nealko nápojů.
V rámci category managementu proto do
poručujeme zajistit férový regálový podíl
celé kategorie, ve které by měl být vždy
celý sortiment vedoucí značky a k tomu
výběr maximálně tří až čtyř značek tak,
aby byly pokryté všechny cenové segmen
ty. Z našich výzkumů a zkušeností vyplývá,
že není efektivní držet na regále více zna
ček,“ doporučuje Petra Diamond.
V nabídce značek bude inovovat také spo
lečnost Mattoni 1873. Tři oblíbené příchutě
přírodní minerální vody Mattoni – Cedrata,
Black a Multi – uvede firma nově na trh
v 0‚5l plechovkách, jejich launch bude do
provázen také TV kampaní. „V plechovce
bude rovněž prémiový tonic Schweppes
a na trh chystáme i novou Pepsi Vanilla.
Premiéru bude mít také nová Mirinda Mix
-It s příchutí borůvky a pomeranče. Ve
druhé polovině roku uvedeme limitovanou
edici energy drinku Rockstar spojenou se

světem e-sportu, konkrétně gamingem,“
přibližuje novinky Ondřej Postránský.
Dodává, že nejprodávanějšími příchutěmi
energy nápojů jsou stále Rockstar Original
a Rockstar Xdurance Blueberry.

Inovace
a limitované
edice doplní plně
recyklovatelné
brčko.
Společnost Kofola ČeskoSlovensko na trh
aktuálně uvádí novou prémiovou značku
citrusových limonád s vyšším obsahem
ovocné šťávy Targa Florio, a to ve třech
příchutích: pomeranč, krvavý pomeranč
a citron. Na čerpacích stanicích bude
k dostání v plechovkách o objemu 0‚33l
s výrazným designem.
Značka Capri-Sun chystá nejen na čerpací
stanice přelomovou novinku. „Jde o plně
recyklovatelné brčko, které nahradí do
savadní plastové,“ konkretizuje Ondřej

Krhánek. Druhou novinkou je rozšíření
nabídky ledových čajů o nový Capri-Sun
Ice Tea Lemon.
Na čerpací stanice zamíří také novinky, kte
ré charakterizuje zájem spotřebitelů o zdra
ví a složení nealkoholických nápojů. „Lidé si
čím dál tím více uvědomují, že jejich zdraví
je daleko důležitější veličina než takzvaný
výhodný nákup chemicky obarvené přesla
zené vody plné konzervantů ve slevě,“ míní
Tomáš Krumpholz ze společnosti Bohem
sca, která na trhu nabízí s ortiment biolimo
nád. Pandemie koronaviru podle firmy uká
zala, že si s potřebitelé v čase, který trávili
doma, zpříjemňovali život nákupem kvalit
ních nápojů v e-shopech. Ty pomohly firmě
stabilizovat nelehkou situaci během covidu.
„Nekupovaly se ale jen ovocné biolimoná
dy zaměřené spíše na rodiny s dětmi, na
odbyt šla také třeba biocola bez kyseliny
fosforečné,“ přibližuje zákaznický apetit
Tomáš Krumpholz. Výrazný nárůst společ
nost zaznamenala také u toniků ve skle
něné 330ml lahvi ve variantě lipový květ
s bazalkou a mateřídouška s meduňkou.
Bio limonádové bestsellery nabídne firma
na trh také ve 330ml plechovkách.
INZERCE
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I LOKÁLNÍM
ZNAČKÁM PIVA

Daří se národním

Pivo představuje v tuzemském maloobchodě celkově
nejprodávanější kategorii. Podle společnosti NielsenIQ
ročně na českém trhu generuje 23‚8 miliardy korun.
Za pivní jedničkou následují sýry, tvrdý alkohol
a čokoládové cukrovinky. Pandemie koronaviru, která
spotřebitelům uzavřela restaurace, navýšila prodeje
v maloobchodě o více než deset procent (10‚6 %). A pro
pivo zákazníci zamířili častěji také na čerpací stanice.

14
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Zhruba šest z deseti spotřebitelů je kon
zumenty piva a zaujmout je v regále není
snadné. Zvlášť na čerpací stanici, kde bývají
nákupy zboží často impulzního charakteru.
Svou roli samozřejmě hraje také sezona, za
pivo obvykle spotřebitelé utrácejí více v létě
a na konci roku. Z tohoto pohledu byl ov
šem loňský rok výjimkou, s příchodem pan
demie koronaviru se totiž spotřebitelé svým
oblíbeným mokem v maloobchodě výrazně
předzásobili. „Nejvyšší prodeje piva v roce
2020 tak byly realizovány v dubnu, kdy jsme
zaznamenali nárůst o 32 procent v porov
nání s předchozím rokem,“ přibližuje ná
kupní pandemický apetit Michal Elšík, cli
ent analytics leader společnosti NielsenIQ,

INZERCE

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
která kategorii na celém maloobchodním
trhu monitoruje.

Dynamicky rostou
ležáky a jedenáctky
Pivní kultura se v tuzemsku pozvolna mění,
konzumenti se odklánějí od světlých výčep
ních piv a stále více jsou ochotni zkoušet
piva s více stupni a zajímavé speciality. Své
místo na trhu a prostor v nákupním košíku
získávají také tzv. piva řemeslná, craftová.
„Ve výčepním pivu vidíme pokles zhruba
devět procent,“ uvádí Michal Elšík. Z dat je

zřejmé, že dynamický růst zaznamenávají
hlavně ležáky a jedenáctky. „Spotřebitelé
přecházejí k vícestupňovým pivům, říkáme
tomu premiumizace,“ dodává. Za posled
ních 10 let narostly ležáky o 160 % a jsou
druhou nejprodávanější pivní kategorií.
I jedenáctky si nacházejí své zákazníky,
v uvedené periodě rostly o 138 %.

Přispěly
promoční aktivity
i multipacky.
Sítě čerpacích stanic víceméně potvrzují,
že pivu se v loňském roce na čerpačkách
dařilo. Velmi ovšem záleželo na jejich po
loze. Kvůli omezené mobilitě se tak spíše
než dálničním čerpacím stanicím vedlo
těm městským a příměstským. Marek
Roll, specialista komunikace a marketingu
společnosti Čepro, provozovatele sítě čer
pacích stanic EuroOil, potvrzuje, že pivo
má během pandemie vzrůstající tendenci.
V žebříčku nejprodávanějších značek pak
vévodily Velkopopovický Kozel, Gambri
nus a Pilsner Urquell.
Dobře si pivo vedlo také na čerpacích sta
nicích společnosti MOL Česká republika.
„Zvýšená poptávka a změna zákaznické
ho chování se projevily po uzavření seg
mentu horeca. Pozitivní efekt na kategorii

15
GfK je také zřejmé, že jednotlivé typy piva
se liší frekvencí nakupování. Zatímco ležá
ky i výčepní piva nakupovaly domácnosti
20krát do roka, radlery 13krát a třeba ci
dery jen sedmkrát.

měly také promoční aktivity a dostupnost
zvýhodněných multipacků piv v rámci naší
nabídky,“ přibližuje retail offer manager
Ivo Velíšek.
Na popularitě ale podle Tomáše Balcár
ka, ředitele pro shop a gastro společnosti
Benzina Orlen, nabírají kromě stále oblí
bených ležáků také lokální pivovary, které
se síť jejích čerpacích stanic snaží zařadit
do nabídky a vycházet tak vstříc vybraným
lokálním chutím. „Kategorie piv na čerpa
cích stanicích je jednou z nejvíce rostou
cích kategorií,“ dodává.

Regály a chladicí
boxy oživí novinky
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Data Spotřebitelského panelu GfK (1–
12/20) založená na detailních informacích
o nákupech reprezentativního vzorku
českých domácností uvádějí, že pivo pro
domácí spotřebu nakupuje přes 90 %
českých domácností, přičemž jedna se na
nákup piva vydá v průměru 42krát ročně
a za své pivní nákupy utratí 3 900 korun.
„K nejoblíbenějším typům piva patří ležá
ky, které v roce 2020 nakoupily tři čtvrtiny
českých domácností,“ říká Hana Paděro
vá, konzultantka výše zmíněného panelu.
Oblíbené jsou rovněž radlery, které jen
s malým odstupem nakupuje podobný po
čet kupujících. Ze Spotřebitelského panelu

„Zvýšený zájem jsme zaznamenali pře
devším o ležáky Pilsner Urquell, Radegast
Ryze Hořká 12 a Velkopopovický Kozel
11. Dlouhodobě také rostou prodeje ne
alkoholického Birellu včetně ochucených
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variant,“ přibližuje spotřebitelský apetit
z produkce společnosti Plzeňský Prazdroj
její obchodní ředitel Tomáš Mráz. A ačko
li zůstává letošní rok s ohledem na stále
probíhající pandemii těžko předvídatelný,
bude se firma snažit na čerpacích stanicích
vylepšovat regálová vystavení a chystá se
i na nové chladicí boxy.

Objeví se také
výčepní speciál
„Počítáme také s produktovými novinka
mi. Nově se na čerpacích stanicích obje

ví výčepní speciál Radegast Ratar nebo
postupem času i novinky od Birellu,“
doplňuje Tomáš Mráz. Radegast Ratar si
zákazníci oblíbili díky extra hořké a plné
chuti, jde o nejvíc hořké pivo v historii pi
vovaru, přitom se nejedná o silné pivo.
„Je to trend hlavně mezi mladšími spo
třebiteli, kteří dávají přednost nápojům
s menším obsahem alkoholu, ale s výraz
nější chutí,“ přibližuje směr vývoje Tomáš
Mráz. Další novinkou společnosti, která
by se mohla časem dostat i na regály čer
pacích stanic, je světlé svrchně kvašené
pivo Radegast ROG IPA. Stejně jako Ra
degast Ratar jej firma testuje nejprve ve
vybraných obchodech.

„Čerpací
stanice
často
plní roli
malého
obchodu.“
Pivu se na čerpacích stanicích dařilo
– tomu alkoholickému i nealkoho
lickému. Přestože měla pandemie
v některých měsících dopad na
mobilitu obyvatel, tato místa pro
deje byla stále otevřena a mnohde
hrála roli malého obchodu, který byl
v lockdownu otevřený. A to i v listo
padu, kdy došlo k zákazu nedělních
prodejů v maloobchodě, ale ben
zinky zůstaly díky výjimce otevřené.
Během listopadu tak pivo narostlo
ještě výrazněji.
Tomáš Mráz,
obchodní ředitel,
Plzeňský Prazdroj
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I společnost Heineken Česká republika
zaznamenala rostoucí zájem o značky ze
svého portfolia, ačkoliv jarní měsíce loň
ského roku velmi výrazně ovlivnily prodeje
a plánované akce. „Na druhou stranu se
pak v dalších částech roku v pivní kate
gorii podařilo prodeje dohnat a někde
i růst. Tomu napomohlo hlavně období,
kdy mohly být čerpací stanice otevřené
v neděli, zatímco velká část maloobchodu
měla z důvodů vládních nařízení zavřeno,“
přibližuje tisková mluvčí Dita Vašíčková.
Nejvíce podle ní fungoval prodej na měst
ských a příměstských čerpacích stanicích,
prodeje přitom táhly především značky
Krušovice a Zlatopramen. Letos firma na
čerpačkách podpoří nejen značku Krušo
vice, ale také prémiovou značku Heineken,
kterou čeká promo hlavně v rámci fotba
lového Eura 2021.
Přání svých štamgastů vyslyšel Pivovar
Starobrno a uvařil pro ně extra hořký le
žák Bitr s hořkostí 35 IBU. Aktuálně jej lze
koupit v láhvi či v plechovce.

Češi mají rádi plnou
a výraznou chuť
Oblibu vícestupňových piv potvrzuje také
ředitel pivovaru Zubr Tomáš Pluháček. Vý
robce, který se prosím vyměnit na zaměřil
hlavně na sudové pivo, v loňském roce poo
točil směr čepování do plechovek a lahví.
V pivovaru nicméně stále věří, že se doba
čepovaného piva zase znovu vrátí. „Naším
nejprodávanějším pivem, jak v sudové, tak
i balené podobě, je jedenáctistupňový čty

i přes pandemii koronaviru byl nejvyšší
v historii. Firmě se dařilo jak v tuzemsku,
tak i v exportu. „Na domácím trhu určitě
bodoval hořký ležák Budvar 33, který jsme
loni na jaře uvedli na trh v lahvích a ple
chovkách,“ potvrzuje obchodní ředitel pro
tuzemský trh Petr Kubín. Letos se pivovar
pustí do výroby limitovaných edic ve spo
lupráci s vybranými minipivovary.

řikrát chmelený ležák Zubr Grand,“ přibli
žuje Tomáš Pluháček. Čeští pivaři podle něj
vyhledávají chuťově zajímavější a výraznější
piva. Proto roste nejen obliba jedenáctek,
ale i speciálů. Pivovar Zubr má v nabídce

14stupňový Zubr Maxxim a v druhé polo
vině roku přijde s dalšími speciály.

Na covidovou situaci reaguje také společ
nost Pivovary Staropramen, která na trh
uvedla piva Smíchovského výběru, na něž
byli zákazníci zvyklí hlavně z hospod a re
staurací. Podle dat značky Staropramen
roste konstantně od roku 2010 v prodejích
podíl vícestupňových piv a z nabídky, kte
rá v minulosti představovala spíš osvěžení
v limitovaných edicích, se stává nabídka
stálá. Rovněž tento výrobce tak reaguje
na trend obliby vícestupňových a speci
álních piv. Spotřebitelé tak mohou i na
čerpacích stanicích vybírat ze tří pivních
speciálů – Nefiltr Pšeničný, Extra chmelená
12 a Granát.

Velmi dobrý rok zažil také národní pivo
var Budějovický Budvar, jehož výstav piva
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REVOLUČNÍ SNACK:

MLSEJTE BEZ VÝČITEK!

• Pouze z přírodních ingrediencí
• Z čerstvě sklizené zeleniny
• S obsahem až 53 % zeleniny
• Dochuceno bylinkami
• Úžasná křupavost

VE DVOU VARIANTÁCH

IDEÁLNÍ SVAČINA
NA CESTY

BEZ

WWW.ENJOYCHIPS.CZ

• GOURMET S PLNOU A INTENZIVNÍ CHUTÍ
• PEČENÉ S NÍZKÝM OBSAHEM TUKU
CHEM. DOCHUCOVADEL
UMĚLÝCH BARVIV
KONZERVANTŮ

/enjoychipsczsk

/enjoychips_czsk

NÁVRAT BALENÝCH BAGET
ve velkém se nekonal
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S příchodem koronakrize jsme v loňském speciálu Čerpačka vyřkli
obavy z toho, aby se v gastru na čerpacích stanicích hromadně
nevrátil čas balených baget. Ten byl před vypuknutím pandemie
na ústupu, protože hlavní roli hrála čerstvost a rozmanitost.
Trh s občerstvením na benzinkách sice stále aktuálně komplikují
bezpečnostní a hygienická opatření, ale ani po revizi řada velkých
provozovatelů neudělala zásadní změny. Byť jistá omezení, se
kterými se museli vypořádat, je potkala.

A

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Aktuální omezená mobilita obyvatelstva
a s tím spojený pokles prodeje pohon
ných hmot nemá výrazný vliv na skladbu
a prodej doplňkového sortimentu a ob
čerstvení. „Potvrdila se naše domněnka,
že naše čerpací stanice se širokým sorti
mentem doplňkového prodeje fungují pro
obyvatelstvo v tomto složitém období jako
alternativní místa pro nákup zboží. Zákla
dem našeho konceptu rychlého občerst
vení Stop Cafe je výběrová fairtrade káva
a oblíbené hot dogy,“ uvádí Filip Balcárek,
ředitel pro shop a gastro sítě čerpacích
stanic Benzina Orlen.

něž hot dogům, u kterých jsme i přes cel
kově nižší mobilitu obyvatel zaznamenali
mírný nárůst prodeje,“ pochvaluje si Filip
Balcárek. Největším problémem souvisejí
cím s pandemií koronaviru v oblasti gast
ra je omezení nočního prodeje (od 21 do
5 hodin) a rovněž zamezení prodeje jídla
do porcelánu, což je komplikace přede
vším pro dálniční čerpací stanice.

Káva je konstantní komodita ve všech do
bách, takže i v současné situaci jsou její
prodeje stabilní. „Velmi dobře se daří rov

„Podle nás pandemie ovlivnila celou gast
ronomii, a to nejen na čerpacích stanicích,
kdy všichni museli dodržovat nastolená

Preference řídila
dostupnost výrobků

vládní nařízení, která vymezovala podni
kání v celé této oblasti. Preference zákaz
níků tak byla převážně řízena dostupností
produktů,“ prozrazuje Ivo Velíšek, retail
offer manager společnosti MOL Česká re
publika. Dodává, že samozřejmě byl celý
prodej kávy i ostatního gastro zboží velmi
ovlivněn i počtem zákazníků, kteří (ne)
cestovali.
Na čerpacích stanicích společnosti Tank
Ono prodávají kávu a gastro kvůli pan
demii pouze s sebou. „Snažíme se nabí
zet kvalitní kávu a gastro zboží za ceny
pro zákazníka co nejpřijatelnější. Při re
konstrukcích našich čerpaček počítáme
i s kávovými koutky, kde máme samo
obslužné kávovary, které jsou jednodu
INZERCE

Den plný chutí
ve vaší provozovně

Navrhneme vám ZDARMA kompletní řešení na míru,
přesně podle potřeb zákazníků a požadavků vaší provozovny.

www.vandemoortele.com
Tel: +420 601 593 116
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ché na obsluhu a umějí připravit kvalitní
kávu,“ deklaruje provozní vedoucí Jan
Šimek.

Proběhla proměna
čerpaček na kavárny
V dnešní covidové době jsou následkem
vládních nařízení omezené možnosti vy
chutnat si kávu mimo domov. Kavárny
fungují ve velmi limitovaném režimu.
I přesto vznikají nové příležitosti, kde
a jak si kvalitní kávu s sebou vychutnat.
„S novými možnostmi se ale zvyšuje i tlak
na dodavatele, protože spotřebitelé oče
kávají nejen rychlou dostupnost svých
oblíbených nápojů a občerstvení, ale také
vyžadují vždy čerstvost a nejvyšší kvalitu,“
říká Alena Lišková, trade marketing ma
nager společnosti Tchibo Coffee Service
Czech Republic.
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Navzdory omezení
vznikají nové
příležitosti.
Moderní a výkonné kávovary a vysoce
kvalitní káva jsou tak nejen možným roz
šířením nabídky základních služeb, ale
také komplexní péčí o potřeby a loajalitu
zákazníků, kteří ocení možnost připravit si
lahodnou kávu na cestách. Pandemie nijak
zásadně neovlivnila preference spotřebite
lů ani u ledové kávy na čerpacích stanicích.
„Můžeme se jen domnívat, že v nabídce

ledové kávy se postupně začnou více
a více projevovat trendy z kaváren a spo
třebitelé se začnou více zajímat o kvalitu,
původ kávy, šetrnost k životnímu prostře
dí a obsah cukru v produktech,“ dodá
vá Šimon Luňák, junior brand manager
Nescafé společnosti Nestlé Česko.

Hygiena se stala ještě
důležitější
Čeho si Češi v současné mimořádné situa
ci nejvíce cení, to je bezpečnost a rychlost

INZERCE

VÝROBA ZMRAŽENÝCH POTRAVIN

výdeje. „Už od loňského nouzového sta
vu proto děláme maximum pro zajištění
ochrany zdraví zákazníků i pracovníků na
našich čerpacích stanicích. Všechny jsme
vybavili multifukčními čističkami vzduchu
proti koronaviru, ochrannými přepáž
kami z plexiskla, osobními ochrannými
prostředky pro zaměstnance, dezinfekč
ními tekutinami a dalšími nezbytnými
prostředky. Vnější i vnitřní prostředí čer
pacích stanic pravidelně dezinfikujeme,“
konkretizuje Filip Balcárek. Benzinky tak
zůstávají pro zákazníky i v této neobvyk
lé době jistotou a bezpečnou volbou pro
nákupy nejen na cestách.

pravidel obsluhy a možnost dezinfekce ru
kou v prostoru čerpací stanice. V poslední
době se na čerpacích stanicích MOL čím
dál tím více zabývají i otázkou šetrnosti
k životnímu prostředí, ať už je to v oblasti
kelímků na opětovné použití, nebo obsa
hu plastů v těchto kelímcích na kávu.

Zákazníci vyhledávají
moderní trendy
I přes omezené možnosti cestování, kdy
se dnes primárně jedná o cesty za zaměst
náním a povinnostmi, jsou čerpací stanice
INZERCE

„Jsme rádi, že naši zákazníci čím dál více
spoléhají na značku Fresh Corner a její
kvalitu, kdy se tato značka stala pro řadu
motoristů jakýmsi lovebrandem spojeným
s cestováním a nasadila poměrně vysoký
standard,“ reaguje Ivo Velíšek. Zákazníci
již neposuzují jen vzhled, chuť a čerstvost
daných produktů, ale dbají i na čistotu
celého prostoru, periodicitu dezinfikování
dotykových částí, ať už kávovaru, nebo
pečivového modulu. Samozřejmostí je
vzhled a dodržování všech hygienických

Zákon o obalech
ukládá povinnosti
i čerpacím stanicím
Provozovatelé čerpacích stanic
s obchody mají jako osoby, které
uvádějí na trh nebo do oběhu obaly,
povinnosti zpětného odběru a využití
odpadů z těchto obalů. Tyto povin
nosti jim ukládá zákon č. 477/2001
Sb., o obalech v § 10 a § 12. U čerpa
cích stanic se bude nejčastěji jednat
o obaly, které jsou přímo v provo
zovně plněny, například nápojové
kelímky na kávu, sáčky na pečivo
a podobně, a které spolu s výrobkem
prodávají ve svých obchodech spo
třebitelům. Tyto povinnosti je podle
§ 13 zákona o obalech mimo jiné
možné si splnit uzavřením smlouvy
s autorizovanou obalovou společností
EkoKom, která funguje jako systém
rozšířené zodpovědnosti výrobců a je
ke své činnosti autorizovaná Minister
stvem životního prostředí ČR.
Zdroj: Eko-Kom

Enzo Bencini vám přináší 21
moderní kávový koutek na míru
KÁVA
splňující očekávání vašich zákazníků
KÁVOVAR
designová technologii dle potřeb
provozu
KÁVOVÝ STŮL
vyrobený na míru dle vašich požadavků
a dostupného prostoru
možnost instalace
DOPLŇKŮ
- např. stojan na čaj, držák víček
možnost umístění
VLASTNÍ ZNAČKY
FINANCOVÁNÍ
nejvhodnější model financování
Více info o Enzo Bencini

V případě zájmu kontaktujte:
Miroslav Formánek, +420 727 941 863,
miroslav.formanek@agfoods.eu, www.agfoods.cz

jednou z mála možností, kde si lze vychut
nat kávu mimo domov. „Vládní nařízení
změnila četnost návštěvnosti na mnoha
místech. Cena a kvalita jsou přitom pro
zákazníka stále důležitými aspekty. Záro
veň můžeme mít osobní vztah ke značce,
ale to je velmi individuální přístup,“ vzka
zuje Alena Lišková. Dodává, že s rostoucí
spotřebou obalového materiálu je dnes
opravdu přístup k životnímu prostředí
mnoha spotřebitelů spojen s poptávkou
a možností využít kompostovatelné oba
ly nebo opakovatelně použitelné kelímky
(KeepCups, rCups atd.).

Vyhledávané
jsou mléčné
varianty kávy,
cappuccino a latte.
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Ledová káva je obecně jedna z nejrychleji
rostoucích kategorií kávy u nás. Vzhledem
k současné situaci je ovšem vidět mírný
pokles jejích prodejů na čerpacích stani
cích. „Spotřebitelé tolik necestují autem,
méně tankují, a tím pádem vzniká menší
prostor pro zakoupení ledové kávy. Při
jejím výběru jsou pro spotřebitele určitě
důležité zejména cena a chuť, kde lze
pozorovat trend mléčných variant, jako
je cappuccino a latte,“ naznačuje Šimon
Luňák. Dále to je určitě značka a zku
šenost s daným výrobcem. Spotřebitelé
také čím dál častěji vyhledávají a požadu
jí nejnovější trendy, které znají z kaváren
(100% Arabica, Cold brew atd.) a vyhle
dávají ledové kávy se sníženým obsahem

kalorií, jejichž nabídka je na českém trhu
velice omezená. I proto Nescafé přináší
dvě novinky – Latte a Americano bez při
daných cukrů.

Na prvním místě
je chuť a kvalita
Hygienické řešení kávového koutku je
samozřejmostí s využitím jednorázových
kelímků, jednotlivě hygienicky balených
čajů a jednoporcových cukrů. Vše pře
hledně a odděleně uložené v zásobnících/
podavačích s maximální mírou dodržování
čistoty. „Vyšší nároky jsou kladeny na čis
totu a údržbu kávovarů, pro obsluhu je klí
čová důkladná a pravidelná péče a čištění,
včetně dezinfekce vnějších ploch,“ vysvět
luje Alena Lišková. K tomu napomáhají
uzamykatelné zásobníky na ingredience
(káva, čokoláda) a možnost pravidelně
čistit a dezinfikovat dotykové obrazov

ky moderních kávovarů za provozu, a to
jednoduše zamrznutím displeje v nabídce
menu kávovaru na 15 sekund. „Každo
pádně spotřebitel stále ocení na prvním
místě chuť a kvalitu. Možnost vypít si kávu
na stanici nebo si ji vzít s sebou je již u vět
šiny spotřebitelů samozřejmostí,“ dodává
Kateřina Bílková, key account manažerka
společnosti Very Goodies.

Vše z jednoho zdroje
Dnešní trend v oblasti kávy udávají pri
márně největší hráči na trhu. Proto se za
poslední roky vzhled kávového koutku
změnil na příjemné posezení s kvalitní
a čerstvě umletou kávou v profesionál
ním kávovaru. „Z pohledu spotřebitele
je důležitý výběr z široké nabídky nápojů
a z možností vybrat si mezi kávou s sebou
či příjemným posezením u kávy do por
celánu,“ uvádí Kateřina Bílková. Ideálním

řešením pro čerpačky je tak samoobslužná
kavárna. „V duchu této myšlenky našim
obchodním partnerům nabízíme kom
plexní kávový koutek Tchibo2Go, který
obsahuje vše, co je potřeba pro rychlou
přípravu kvalitní kávy,“ říká Alena Lišková.
Koncept moderního kávového koutku je
založen na myšlence „vše z jednoho zdro
je“. Cílem je ukázat, že i na malém pro
storu je bez vysokých vstupních investic
možné stylově nabízet kvalitní kávu a do
konalý servis. Řešení kávového koutku lze
pak vždy individuálně přizpůsobit podle
možností prostoru a potřeb.

Důležitý prvek:
pestrost sortimentu
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Káva i celé gastro by tak mělo být pro zá
kazníka co nejsnadněji pochopitelné, tedy
bez jakýchkoliv bariér při nákupu, případ
ně přístupu k jednotlivým produktům.
„Dalším důležitým prvkem je pestrost
sortimentu a jeho kvalita. Spotřebitel již
na všech stanicích očekává dobrou kávu
a chutný hot dog,“ konstatuje Ivo Velíšek.
Z pohledu obsluhy je důležitá jednodu
chost přípravy a jasně dané standardy
napříč celou sítí, což následně přináší
i benefit pro zákazníka, který nemusí být
překvapen regionální diferenciací.

„Na čerpacích stanicích Benzina Orlen
jsme od března zavedli možnost platit
za kávu platebními i stravenkovými kar
tami nebo mobilními telefony a chytrými
hodinkami prostřednictvím platebního
terminálu umístěného přímo na kávova
rech, takže zákazníci si mohou zakoupit
kávu bez nutnosti kontaktu s obsluhou,“
prozrazuje novinku Filip Balcárek. V ob
lasti gastra přitom platí, že občerstvení
by mělo být připravováno postupně na
základě poptávky, aby zákazník vždy do
stal čerstvý produkt. Výdej by zároveň

měl být co nejrychlejší, aby zákazníci ne
museli trávit na čerpacích stanicích příliš
mnoho času.

I na malém prostoru
lze dosáhnout
skvělých výsledků
Čerpací stanice prošly za poslední roky
rychlým vývojem a stejně tak se posunula
očekávání zákazníků. „Právě občerstvení
je pro nás nejrychleji rostoucím segmen
tem, jehož objem prodeje od roku 2012
vzrostl o více než 300 procent. Naopak
některé dříve velmi úspěšné kategorie
jsou nyní na ústupu. Tam, kde to je tech
nicky možné, naše čerpací stanice rekon
struujeme a rozšiřujeme je právě o náš
gastronomický koncept Stop Cafe. Takto

Doplňkový prodej
a občerstvení
přiměje zákazníka
udělat přestávku
a nakoupit.
máme modernizováno již 313 ze 419 čer
pacích stanic,“ uvádí Filip Balcárek. Prů
zkumy podle něho potvrzují, že nabídka
doplňkového prodeje a občerstvení je pro
jejich zákazníky natolik atraktivní, že mno
zí z nich zastavují na stanicích právě kvůli
ní. „A protože chceme být našim zákazní
kům na dosah, i když nesedí za volantem,
rozhodli jsme se vyjít za nimi do měst.
V únoru jsme otevřeli v pražském Karlíně
první obchod s rychlým občerstvením Stop
Cafe mimo čerpací stanici a do konce roku
plánujeme otevřít další dva obchody,“ po
dotýká Filip Balcárek.

zákazníky, že naše kávy budou úspěšnější
než konkurence,“ sděluje Šimon Luňák.
Zákazníci také rádi vidí, když firmy inves
tují do marketingové komunikace a nové
produkty podporují. Dnes tak i malá
čerpací stanice dokáže po drobných
úpravách vytvořit příjemný koutek pro

občerstvení s kávou. „Není to vždy jen
o výměně kávovaru, ale o možnosti vy
užití aktivního prodeje a vytvoření vzta
hu mezi obsluhou a zákazníkem,“ uzavírá
Kateřina Bílková. Ke každé stanici je tak
nutné přistupovat individuálně a koncep
ty navrhovat ve spojení se specialisty.
INZERCE

EXKLUZIVNĚ OD TCHIBO COFFEE SERVICE

I na malých prostorách přitom lze vytvořit
příjemný gastro koutek. Například Tchi
bo2Go kávový koutek zabere jeden metr
čtvereční plochy. Na výběr je přitom ze tří
velikostí koutku, což uspokojí nejrůznější
prostorové možnosti. Pokud je i přesto
dostupný prostor příliš malý, nabízeno
je individuální řešení v podobě umístění
pouze kávovaru bez nábytku. „V rámci
Fresh Corneru používáme prostorově veli
ce nenáročná řešení, kdy každé poskytuje
samoobslužnou kávu a nabídku hot dogů.
Na základě poptávky a prostorových
možností sortiment rozšiřujeme o další
produkty, jako například čerstvé sendviče
nebo pečivo,“ poukazuje Ivo Velíšek.

MODERNÍ
KÁVOVÝ
KOUTEK
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VE 3 VARIANTÁCH

Roli hraje vztah
s nakupujícím
I v Nestlé Česko si uvědomují, že pro
stor v obchodě není nekonečný a místo
v lednicích pro nové produkty je skutečně
omezené. „Jedinou možností je přinést
opravdu unikátní produkt a přesvědčit

„Káva se
přesunula
na cesty.“
I přes restrikce vlády zůstal segment
kávy a gastra podobný jako v před
chozím roce. Spotřebitelé se pouze
přesunuli více ke konzumaci kávy
s sebou.
Kateřina Bílková,
key account manažerka,
Very Goodies

Jednoduše, rychle,
bez starostí
3 různé velikosti koutku
Kompletní sortiment
Poradenství a servis
kávovaru
Platební systémy
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1 m²

VÍCE INFORMACÍ NA
WWW.TCHIBO2GO.CZ
tel. 800 124 421

Na

PRODEJ KAPALIN měla vliv TUHÁ ZIMA

Omezení některých
stávajících prodejních
míst. Vznik nových.
Snížení prodejů, které
se dařilo v meziročním
srovnání nakonec dohnat,
vliv tuhé zimy a nový
sortiment. I tak by se dal
ve zkratce charakterizovat
poslední vývoj v segmentu
autokosmetiky
a provozních kapalin.

P

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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Podíváme-li se na minulý a tento rok, je
evidentní, že kategorie autokosmetiky
a provozních kapalin patří k těm, které,
pokud jde o prodeje, během pandemie
nezaznamenaly žádné velké výkyvy. Za
tímco některé specializované obchody
prodávající toto zboží byly opakovaně
část roku zavřené, po otevření prodeje
vždy dohnaly. A protože zboží bylo navíc
dostupné na čerpačkách, které až na ně
které výjimky byly stále otevřené, tak se
nic mimořádného neodehrálo.

Zákaznické chování
se nijak nezměnilo
První koronavirový rok příliš neovlivnil
prodeje autokosmetiky a provozních
kapalin. A to díky tomu, že zůstaly ote
vřené všechny služby spojené s automo
bilovým průmyslem, tedy nejen čerpací
stanice, ale také servisy, autodopravy či
prodejny autopříslušenství. „Výjimkou
byly zavřené čerpací stanice na hraničních
přechodech,“ hodnotí toto období Mar
cel Vokoun, senior manažer nezávislého
trhu a čerpacích stanic v ČR společnos
ti Filson. Dodává, že velký vliv na prodej
provozních kapalin v zimním období tak
měla tentokrát pravá tuhá zima. „Je to
tak, vzhledem k únorovým podmínkám,
pokud jde o počasí, jsme zaznamenali
vysokou poptávku po provozních kapa
linách. Další vývoj bude záviset na tom,
jak bude vypadat situace ohledně šíření
koronaviru v budoucnu,“ konkretizuje Filip
Balcárek, ředitel pro shop a gastro sítě čer
pacích stanic Benzina Orlen. Každopádně
prodeje provozních kapalin jsou velmi zá
vislé na počasí. „V meziročním porovnání
se v naší síti prodeje provozních kapalin

a autokosmetiky o několik procent zvýšily
i přes koronavirovou pandemii,“ informuje
Jan Šimek, provozní vedoucí společnosti
Tank Ono.
Podle společnosti MOL Česká republika
se zákaznické chování nijak mimořádně
nezměnilo. „Zákazníků celkově ubylo, ale
vzhledem k zavřeným hobby marketům
a dalším speciálním prodejnám s autokos
metikou se u nás prodeje drží na stejné
úrovni jako v loňském roce,“ uvádí retail
offer manager Ivo Velíšek. Situaci v hob
by marketech komentuje Petr Břicháček,
ředitel obchodu společnosti AutoMax
Group: „V tomto prodejním kanále jsme
zaznamenali velký pokles ve všech kate
goriích. Naopak potravinové markety měly
v tomto případě mírný nárůst.“ Je však
zajímavé, že podle něj čerpací stanice do
konce zaznamenaly nárůst, a to zejména

v autodoplňcích, jako jsou stěrače, mobilní
příslušenství, ubrousky, utěrky, osvěžova
če a tak dále. Technické drogerie, auto
servisy a prodejny náhradních dílů potom
zůstaly beze změn.

K výraznému
odlivu prodejů
do e-commerce
nedochází
Zákazníci začali dražší autopříslušenství
a autodoplňky ve větší míře nakupovat
na internetu. „Na to jsme zareagovali
a kompletní sortiment z našeho portfolia
umožnili přes vybrané partnery nakoupit
on-line. I nadále očekáváme stoupající
trend a v současné době navíc pociťuje
me jak v Praze, tak v Brně na pobočkách
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zákazníků podle něj navíc není zatím
připravena nakupovat do zásoby. „Nepo
zorujeme výrazný odliv prodejů do seg
mentu ecommerce. Čerpací stanice jsou
zpravidla místem impulzního nákupu,
případně nákupu takzvané momentální
potřeby, kdy motorista například zpozo
ruje nízkou hladinu nádrže kapaliny do
ostřikovačů a okamžitě ji doplní přímo na
čerpací stanici,“ doplňuje Filip Balcárek.
Mnoho zákazníků také cíleně míří k čer
pacím stanicím, aby zakoupili občerstve
ní. A při té příležitosti nakoupí i potřebné
provozní kapaliny.

Nalej NANO,
ať vidíš ven
Snadno, rychle
s Coyotem

Dezinfekce musí být
šetrná k plastům
Výrobci na začátku vypuknutí koronakri
ze promptně zareagovali, a kromě stálé
ho sortimentu do prodeje zařadili i nový,
především dezinfekce, o které byl velký
zájem. „V listopadu 2020 jsme přišli na
trh s novou designovou řadou dezinfekč
ních prostředků Sanitiz. Tato řada obsa
huje dezinfekci na ruce, čisticí prostředky
na plochy a podlahy, čisticí prostředky
na koupelny a vodní kámen, čisticí pro
středky na kuchyně a čisticí přípravky pro
interiér automobilu,“ deklaruje Marcel
Vokoun.

Vzrostl zájem
o produkty
pro čištění
interiéru vozů.
Filson store zvýšený zájem o výdej zboží
objednaného v eshopu,“ deklaruje Mar
cel Vokoun. Autokosmetika je tak, co se
týká zájmu spotřebitelů, sortimentem pro
prodej v eshopech velmi vhodný, naopak
provozní kapaliny nejsou pro tento způsob
prodeje moc zajímavé. „Jde o těžké a re
lativně levné zboží, navíc v některých pa
rametrech pro dopravu zásilkovými služ
bami nevhodné,“ míní Miroslav Dvořáček,
obchodní manažer společnosti Agrimex.
Doplňuje, že je to zejména z důvodu ne
bezpečných látek a vysoké hořlavosti.
„Skutečně, prodeje zboží v našich kate
goriích mohou být v ecommerce prostře
dí minimálně problémové. Jde totiž také
o to, že cena dopravy je často vyšší než
cena samotného produktu, což zákazník
ve většině případů není ochoten inves
tovat,“ informuje Petr Břicháček. Řada

Také podle společnosti Agrimex měla ko
ronavirová epidemie vliv na zvýšení zájmu
o přípravky a pomůcky pro čištění interiéru
vozů, důležité hlavně u vozů, kde se často
střídá posádka (taxi, půjčovny aut a slu
žební vozy). „Ne každá obecně používaná
dezinfekce je šetrná k převážně plastovým
povrchům v interiéru aut,“ upozorňuje Mi
roslav Dvořáček. Novou výzvou, respekti
ve požadavkem, především u profesionál
ních firem, tak bylo častější a intenzivnější
čištění větracího a klimatizačního systému
od případného covidu19.
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Letní kapalina
do ostřikovačů NANO
Čistě průzračná bez přidaných barviv

Český trh je jistým
způsobem zhýčkaný
Pokud jde o trendy a spotřebitelské ná
vyky ohledně nákupů autokosmetiky

„Češi myslí ekonomicky.“
a provozních kapalin v porovnání s jinými
zeměmi, český trh v podstatě kopíruje ten
mezinárodní. „K nim patří zvýšená po
pularita výrobků s nanočásticemi a také
takzvané ready-to-use produkty, které
jsou určené k okamžitému použití bez
nutnosti ředění,“ reaguje Filip Balcárek.
Zákazníci čerpacích stanic MOL začínají
dávat přednost kvalitním kapalinám před
těmi nejlevnějšími, které trh nabízí. Podle
Iva Velíška je tak patrná vzrůstající potřeba
kvality nad cenou.
Mírné odlišnosti přece jen najít lze. „Tu
zemský trh je podle našich poznatků jistým
způsobem ‚zmlsaný‘. Jestliže v západní Ev
ropě jsou u zimních kapalin do ostřikovačů
obvyklé jen dva druhy mrazuvzdornosti do
−20 °C a pak až −60 °C, u nás jsou obvyk
lé −10 °C, −20 °C, −30 °C, −40 °C a pak
i −80 °C, plus ještě některé varianty jako
−22 °C či −25 °C. Ze zkušeností s testo
váním různých kontrolních nákupů ale vy
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V České republice v případě chladicích kapalin dominuje prodej
koncentrátů, kdy je nutné jej před použitím naředit vodou. Na západ
od našich hranic jsou to častěji náplně připravené pro přímé nalití do
chladicího systému, takže ready-to-use mixy. Česká cesta je ovšem
v konečném výsledku ekonomicky výhodnější, a tak převažuje.
Miroslav Dvořáček, obchodní manager, Agrimex

plývá, že ne vždy údaj odpovídá etiketě,“
říká Miroslav Dvořáček. Dále jsou zákazní
ci lákáni na různé chytré nádoby, nálevky
a designové výkřiky v oblasti obalů, což se
v zahraničí tolik neděje.

Barely odlehčují
přírodě
Trh nemůže zůstat bez novinek. „Prů
běžně se věnujeme změnám v obalech
výrobků, barvě a vůni kapalin do ostři

kovačů a designu etiket. Do sortimentu
jsme zařadili již dva koncentráty chladi
cích kapalin. A to pro francouzské vozy,
především značky Renault, a asijské vozy,
konkrétně japonské a korejské,“ prozra
zuje Miroslav Dvořáček. Společnost MOL
Česká republika plánuje nově distribuci
dezinfekce vlastní výroby pod značkou
MOL Hygi, a navíc zavádí nabídku stáče
ných ostřikovačů z důvodu snížení zatíže
ní plastovým obalem.

Přicházejí
také výrobky
balené pod vlastní
značkou.
Výrobcům není lhostejný vliv na život
ní prostředí. Proto řada z nich přemýšlí
o tom, jak mu ulehčit, a to okamžitě a bez
čekání na zákony. „V pilotním projektu
jsme na třech čerpacích stanicích připra
vili prodej kapaliny do ostřikovačů přímo
z barelů. Spotřebitel si je natankuje do vo
zidla a odpadá nutnost použití plastového
kanystru, což přináší výhody pro řidiče,
prodejce i životní prostředí,“ pochvaluje si
Marek Roll, specialista komunikace a mar
ketingu společnosti Čepro. Co se týká no
vinek v síti Avia společnosti Union Energy,
ta v loňském roce rozšířila sortiment po
třeb pro motoristy o vlastní produktovou
řadu kapalin do ostřikovačů. „Pro letošní
rok máme přichystánu širokou paletu pro
duktů balených pod naší vlastní značkou,
jako jsou letní vody do ostřikovačů ve dvou
vůních, chladicí kapaliny a ucelenou řadu
motorových olejů,“ prozrazuje jednatelka
Jana Šoltésová.

Na trh míří celá řada
novinek
Společnost Filson na podzim 2020 uvedla
na trh české produkty pod značkou Velva
na. Šlo o chladicí kapaliny Antifreeze Profi
C a D určené pro široké spektrum vozové
ho parku. Dále produkty Arva pro čištění
motorů, brzdové kapaliny Syntol, mycí
přípravek Servošampon Rapid. „Na za
čátku roku 2021 jsme výše uvedené české

tradiční značky doplnili o autokosmetiku
Autocleaner v celé šíři od kokpit sprejů po
technické spreje. Dále jsme na letní sezonu
připravili novinky letní kapaliny do ostřiko
vačů Glacidet zelený s vůní jablko, červený
s vůní višně a růžový Penguin Lady s na
noefektem,“ prozrazuje Marcel Vokoun.

Mezi novinkami v produktovém portfoliu
Carlson je k dispozici letní kapalina Pink
Lady v kanystru II. generace o objemu tři
litry a dále 100ml odstraňovač škrábanců.
V technických sprejích se objevila novinka,
mazací olej S PTFE 200 ml, přípravek na
odstranění olejových a mastných skvrn,

řezný olej 400 ml, univerzální čistič, uvol
ňovač šroubů a rzi 200 ml, konzervační
olej 200 ml, multifunkční olej 200 ml a si
likonový olej 200 ml. V březnu přišla na trh
velikonoční edice letní směsi do ostřikova
čů zelené barvy a svěží vůně a také čistič
klimatizace 500 ml.
INZERCE
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SPOTŘEBA
PHM
KLESLA
o šest procent
První rok s pandemií, s vyhlašováním nouzových stavů,
řadou opatření k omezení mobility a negativními dopady
na ekonomiku – to vše se projevilo také v poklesu spotřeby
pohonných hmot.

P

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Celý obor
byl výrazně zasažen

odvětví vedlo k významnému oživení po
ptávky po benzinech až v letních měsících
(červenec až září), proti stejnému obdo
bí loňského roku to byl nárůst v rozsahu
3–5 %. Důvodem byla především domácí
individuální turistika. U nafty se zvýšená
poptávka projevila až v září, a to o dvě
procenta. „Výpadek prodeje automobilo
vých benzinů za první pololetí, jenž činil
12 procent, se podařilo ve třetím čtvrtletí
mírně snížit na celkový roční propad devět
procent,“ říká Václav Loula, tiskový mluvčí
ČAPPO. U nafty se propad za první polo
letí ve výši 7 % podařilo snížit na celko
vý roční propad o 5 % proti roku 2019.
„V naší síti čerpacích stanic jsme díky
dlouhodobému rozvoji sítě a modernizaci
stávajících čerpacích stanic zaznamenali
celkový pokles o něco nižší,“ komentuje
Ladislav Béres, ředitel úseku pohonných
hmot sítě čerpacích stanic Benzina Orlen.

Postupné uvolňování restrikcí a pomalé
zlepšování ekonomické kondice v řadě

I přes skutečnost, že čerpací stanice byly
jedny z mála, kterých se nedotklo úplné

Podle statistik Českého statistického úřa
du a České asociace petrolejářského prů
myslu a obchodu (ČAPPO) v roce 2020 do
sáhla celková spotřeba pohonných hmot
7‚66 mld. litrů. To je o šest procent méně
než rok předtím. Výraznější pokles nastal
u automobilových benzinů. Zde spotřeba
klesla o 9‚2 % u motorové nafty potom
o 4‚7 %. Loňským nejhorším měsícem byl
z důvodu celostátního lockdownu duben.
V porovnání se stejným obdobím roku
2019 automobilové benziny klesly o 32 %
a motorová nafta o 20 %. Celkový pokles
spotřeby pohonných hmot úzce korespon
duje s makroekonomickým ukazatelem
HDP, který za rok vykázal pokles o 5‚6 %.

uzavírání, přece jen je pandemie citelně
zasáhla. „Leden i únor jsou pro čerpací
stanice slabšími měsíci a bylo tomu tak
i v loňském roce. Co se týká cen, ty byly
začátkem loňského roku mnohem vyšší,
a to jak nákupní, tak i totemové, než v le
tošním roce. Totemové v průměru o čtyři
koruny na litr u obou produktů,“ deklaru
je Jana Šoltésová, jednatelka společnosti
Union Energy zastřešující síť čerpacích
stanic Avia. Následně však podle ní začaly
ceny výrazně padat a s jarem, kdy dochází
k oživení motoristické sezony, přišel první
nástup pandemie.

Provoz omezily
velké firmy
i dopravci.
A místo oživení došlo k výraznému omezo
vání dopravy nejen ze strany velkých firem
a dopravců, ale podstatným způsobem se
omezila i mobilita lidí, což mělo a má za
následek pokles odbytu pohonných hmot.
K poklesu spotřeby paliv došlo také u čer
pacích stanic EuroOil. Během jara 2020
to v určitých obdobích bylo až o 30 %.
„Ale během zbytku roku jsme tuto ztrátu
dohnali. Preference zákazníků vidíme pře

Projekt čerpacích stanic
Jeden z největších projektů ve střední Evropě, který
jsme v loňském roce realizovali, se týkal distribuce
všech produktů, mimo pohonných hmot do sítě více
než 1700 prodejních míst na čerpacích stanicích. Tento
projekt je o častém doručování malých zásilek na jedno
místo. Celkem to dělá cca 1200 palet denně a přibližně
4 500 dodávek týdně. Tento projekt musel být realizován
v krátkém časovém horizontu tří měsíců, a za tímto účelem
bylo nutné zajistit vhodný vozový park a komplexní školení
řidičů. I přes obrovskou složitost projektu proběhla implementace
perfektně a díky mobilizaci týmu naše společnost bez problémů
splnila výzvu svého klienta.

Sklad v Jirnech
První část skladu FM Logistic v areálu parku P3 Prague D11 byla otevřena v
roce 2017. Od té doby se rozrostla plocha až na 25 000 m2. Celková kapacita
skladu je 35 000 paletových míst v selektivních regálech s přístupem ke všem
paletám. Je zde 28 ramp v režimu INBound i OUTbound, skrze které lze denně
zajistit 50 oken pro nakládku a 35 oken pro vykládku. Ve skladu pracuje celkem
100 zaměstnanců ve třech směnách dvacet čtyři hodin denně. Část plochy
je v režimu řízené teploty 15-20°C. Zbytek skladovacích ploch má běžnou
ambientní teplotu. Díky tomu je sklad v Jirnech mimo jiné vhodný pro
FMCG klienty, jejichž produkty vyžadují kontrolovaný a/nebo ambientní
teplotní režim. Na pobočce se dají skladovat i jiné produkty klientů
mimo oblast FMCG.

FM Logistic a stálé zlepšování služeb
V FM Logistic se soustředíme na neustálé zlepšování služeb v
rámci omnichannelu, e-commerce a CityLoginu. Co se týče
omnichannel logistiky, zde vidíme zásadní změnu v trendu,
kdy většina klasických FMCG klientů rozšiřuje distribuci
o další kanály jako např. e-commerce prodejní kanál
B2C i B2B. Na toto máme perfektní řešení a umíme
nabídnout klientovi vyšší přidanou hodnotu spojenou
s řešením pro více distribučních kanálů, pod jednou
střechou FM.

devším v poptávce po kvalitních, vysoce
aditivovaných palivech. Nároky řidičů jsou
rok od roku stále vyšší,“ uvádí Marek Roll,
specialista komunikace a marketingu spo
lečnosti Čepro.

Automobilové
benziny šly dolů
o devět procent
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Celkový objem dodávek automobilových
benzinů na trh ČR za rok 2020 dosáhl
1‚468 mld. tun (tj. 1‚957 mld. litrů). Proti
stejnému období roku 2019 (1‚616 mld.
tun, tj. 2‚155 mld. litrů) vykázal pokles
o 9‚2 %. Hlavním důvodem poklesu po
ptávky bylo vyhlašování nouzových stavů
s cílem zabránit šíření koronaviru a s tím
úzce související přijímaná opatření s ne
gativním dopadem na ekonomiku, tedy
i spotřeby pohonných hmot. I když od
poloviny ledna došlo k výraznému snížení
cen pohonných hmot v rozsahu 4–6 Kč/l,
tento cenový pozitivní impulz byl zcela eli
minován jiným závažným faktorem, a to
nouzovým stavem a v jeho důsledcích
poklesem výkonnosti ekonomiky. „Pře
devším pak je nutné zdůraznit ty rozho
dující vlivy, jakými byly omezení volného
pohybu osob, v březnu, dubnu a také ještě
v květnu byla prakticky zastavena domácí
rekreační turistika, omezena byla někte
rá průmyslová odvětví, například výroba
osobních automobilů, utrpěla i osobní
veřejná doprava a částečně i nákladní do
prava,“ připomíná Václav Loula.
Z důvodu uzavření hranic docházelo v pří
hraničních regionech často k vyšším pro

„Změny
jsou
dočasné.“
Paliva patří mezi obory, kterým
koronavirový rok nepřál. Největší
problémy měly a nadále mají čerpací
stanice v příhraničí, zejména němec
kém, u řady z nich klesly prodeje
v podstatě na nulu a musely zavřít.
Propad jsme zaznamenali samozřej
mě nejen u paliva, ale i u suchého
zboží. Prošli jsme si obdobími, kdy
bylo možno prodávat pouze ome
zený sortiment, ale také dny, kdy
čerpačky byly jedinými dostupnými
otevřenými obchody. Všechny tyto
změny jsou samozřejmě dočasné,
i když nám koronakrize přinese
nějaké trvalé změny.
Ivan Indráček,
předseda představenstva,
SČS – Unie nezávislých
petrolejářů ČR

padům prodejů pohonných hmot u čer
pacích stanic o více než 60 %. Některé
benzinky pak byly dočasně uzavřeny.
„Skutečně, koronakrize zasáhla prodeje
paliv, a to zejména v tranzitních lokalitách
a na hranicích. K částečnému oživení do
šlo během letních prázdnin, kdy se potvr
dila preference zákazníků trávit dovolenou
v Česku. Pokles prodejů v segmentu hoto
vostních zákazníků byl částečně kompen
zován v segmentu zákazníků smluvních,“
uvádí Lukáš Kopecký, fuel category ma
nagement team leader společnosti MOL
Česká republika.

Motorová nafta
vykázala minus
pět procent
Objem dodávek motorové nafty na trh ČR
dosáhl za rok 2020 celkově 4‚789 mld. tun
(tj. 5‚701 mld. litrů). Proti stejnému období
roku 2019 (5‚025 mld. tun, tj. 5‚982 mld.
litrů) klesla meziročně spotřeba o 4‚7 %.
„Pokles spotřeby nafty byl oproti benzi
nům nižší především z důvodů mezinárod
ní kamionové dopravy a veřejné nákladní
tuzemské dopravy pro zajištění zásobová
ní trhu důležitými komoditami,“ vysvět
luje Václav Loula. Podílel se na tom také
integrovaný záchranný systém, především
úkoly hasičů a armády při zajišťování
ochranných pomůcek a dezinfekčních pro
středků. Vývoj v poklesu spotřeby nafty
byl ovlivněn poklesem ekonomiky. Vývoj
ukazatele HDP má 80% vliv na spotřebu
nafty. Ta byla od poloviny března, v dub
nu, květnu a částečně i v červnu citelně
ovlivněna poklesem přepravních výkonů
v důsledku řady omezení v průmyslové vý
robě, stavebnictví, veřejné silniční osobní
dopravě a dalších odvětvích náročných na
spotřebu nafty.

Spotřebu
ovlivnil pokles
ekonomiky.
V individuální osobní dopravě s dieselo
vým pohonem se také projevil nouzový
stav a omezený pohyb osob. Podle ČAPPO
došlo k určitému zlepšení ve spotřebě
motorové nafty pouze v září, kdy byl ná
růst o dvě procenta. Čtvrté čtvrtletí opět
ovlivnila druhá plna pandemie, která se
dál negativně projevila ve spotřebě nafty.
V období říjen až prosinec 2020 byla spo
třeba nafty v ČR měsíčně stále o tři až šest
procent nižší než v roce 2019.

Výhledy do budoucna
nejsou optimistické
Zpracování ropy a výroba pohonných hmot
je strategickou oblastí a patří do kritické
infrastruktury státu. „Struktura stávajícího
vozového parku s převahou spalovacích
motorů na benzin a naftu je i přes slabší
objemy nákupu nových vozů v roce 2020,
ale také stále vysoký podíl pořizovaných
ojetin v benzinovém a naftovém provedení
od roku 2017 nad 97 procent, pro spotřebu
pohonných hmot dominantním faktorem.

Nekonečná síla
Jako jediný zpracovatel ropy v České republice
Vám zaručujeme stabilní dodávky kvalitního paliva,
na které je spolehnutí.

Dále bude velmi důležitý vývoj ekonomiky,
zvládnutí pandemie a pokračování v ekolo
gizaci paliv,“ míní Václav Loula. Vzhledem
k současné situaci a nouzovému stavu
očekává ČAPPO další propad – v prode
jích autobenzinů za leden a únor letošního
roku proti srovnatelným měsícům v neco
vidovém období roku 2019 pokles o 15 až
20 % a u nafty o 10 až 12 %. A to i přes
příznivou cenu, kdy pohonné hmoty byly
začátkem března levnější oproti roku 2020
o 1‚50 Kč za litr u benzinu a o 2‚30 Kč za
litr u motorové nafty.
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„Výsledky za březen letošního roku také
nebudou optimistické, především pak vý
razné omezení mobility povede k dalšímu
omezení poptávky po pohonných hmo
tách,“ dodává Václav Loula. Pokud se
podíváme na loňský březen, kdy spotřeba
benzinu klesla o dvacet procent a nafta
o jedenáct procent, tak v letošním břez
nu lze očekávat propad 25 % u benzinu
a 15 % u nafty. V letošním roce je však

Dlouhodobější vývoj cen tak jen těžko ně
kdo odhadne. Na její vývoj má dopad mno
ho faktorů. „Hlavní vliv na cenu v Česku
má vývoj cen v Rotterdamu a kurz koruny
vůči dolaru. V letošním a všech následu
jících letech musíme ještě zohlednit cenu
biosložek a emisních odpustků. Obávám
se, že v tuto chvíli není člověka, který by
předpověděl, kam se dostanou evropské
ceny v červnu nebo září,“ doplňuje Ivan
Indráček, předseda představenstva SČS
– Unie nezávislých petrolejářů ČR. Takže
platí, že pokud se ve světě nic zásadního
nestane, není důvod k raketovému růstu.

Alternativní paliva
se stanou symbolem
následujících let
Trh s palivy, ta alternativní nevyjímaje, se
rozšiřuje, proto je třeba se v následujících
letech připravit na změny. „V tomto seg

naši filozofii dodavatele optimálních paliv,
ať již je to poměr ceny a kvality, či vyvá
žený mix nabídky fosilních a alternativních
paliv,“ komentuje Marek Roll.
Stejně jako ostatní sítě produktovou řadu
dále rozšiřuje i společnost Union Energy.
„Konkrétně jde o aditivované produkty,
které nabízíme pod značkou Qmax. Ně
které čerpací stanice vracejí zpátky do hry
a rozšiřují nabídku benzinů o vysokookta
nový BA 98,“ informuje Jana Šoltésová.
Také společnost MOL Česká republika sle
duje pozitivní zájem zákazníků o svá pré
miová paliva Evo. „Co se týče alternativ
ních pohonů, tento trend vnímáme a jsme
jeho součástí. Aktuálně provozujeme 26
dobíjecích stanic pro elektromobily a plá
nujeme jejich další rozšiřování,“ dodává
Lukáš Kopecký.

Budoucnost má
jméno vodík.
Čerpací stanice Benzina Orlen v únoru
letošního roku kvalitativně vylepšily pré
miový benzin Verva 100. „Chceme nabí
zet co nejširší portfolio produktů. Vedle
klasických paliv také alternativní pohonné
hmoty a elektrickou energii. Celkem na 55
lokalitách po celé České republice nabízí
me LPG, a kromě toho je na 43 čerpacích
stanicích dostupné CNG. Ve spolupráci
s externími dodavateli postupně instalu
jeme dobíjecí stanice na desítkách lokalit,
zejména ve městech, na dálnicích a na sil
nicích první třídy,“ vzkazuje Ladislav Béres.
Aktuálně mají instalováno 46 dobíjecích
stanic v 29 lokalitách. Budoucnost ale vidí
především ve vodíku. Ten brzy doplní sou
časnou bateriovou elektromobilitu. V prv
ní fázi plánují rozšířit o vodíkové plnicí sto
jany tři stávající čerpací stanice – v Praze na
Barrandově, Litvínově a Brně. První plnicí
stanice na vodík má být otevřena v letoš
ním roce.

Zvýšení podílu
biopaliv přijde,
otázkou je kdy
ještě další odlišnost. „Již delší dobu, někdy
od poloviny prosince loňského roku, ná
kupní ceny pohonných hmot stále stoupa
jí, ale na totemech čerpaček se cena zvedá
velmi pomalu. Jejich majitelé se potýkají
s nižšími maržemi, a to hlavně u benzinu,“
prozrazuje Jana Šoltésová.

mentu chceme hrát významnou roli. Na
čerpacích stanicích posilujeme prodej
CNG a dalších alternativ, do konce roku
chceme mít instalovaných 40 elektro do
bíjecích stanic. Tam, kde již dobíjecí sta
nice máme, evidujeme exponenciální růst
poptávky po dobíjení. Dál chceme držet

Hlavní letošní legislativní změnou bylo sní
žení spotřební daně o korunu na litr u mo
torové nafty. „Vzhledem ke stále narůsta
jící ceně se však na totemech čerpacích
stanic snížení ceny promítlo jen částečně.
Navíc s časovým odstupem, protože ješ
tě na konci prosince nebylo vůbec jas
né, zda ke snížení spotřební daně dojde,

postupně technicky připravit na prodej pa
liv, která budou obsahovat více biosložky.
Protože i když jde o bio, jsou tyto pro
dukty směrem k některým materiálům
agresivnější.

a na pumpách byly zásoby se starou výší
daně,“ poodkrývá Jana Šoltésová. Další
avizovanou změnou by mělo být zavede
ní benzinu E10 namísto dnešního standar
du E5. Zákon pro letošní rok zatím sice
zavedení neukládá, ale je docela možné,
že vzhledem k plnění emisních norem jej
některé rafinerie a daňové sklady v průbě
hu druhé poloviny roku zavedou. „V bu
doucnu se tak motoristé musí připravit na
legislativní změny související se zvýšeným
podílem biosložky, kde se pravděpodobně
stane standardem benzin s až 10 procenty
biolihu,“ sděluje Ladislav Béres. V součas
né době však stále není jisté, kdy dojde
k přijetí této změny. „Pokud budou defi
novány nové podmínky pro podíly bioslo
žek v palivech, jsme i my na tyto změny
připraveni,“ uvádí Lukáš Kopecký.
Ivan Indráček přitom upozorňuje na fakt,
že povinnost přimíchávat biosložky a sni
žovat emise mají firmy, které uvádějí zboží
do volného daňového oběhu (plátci spo
třebních daní). Čerpací stanice je už jen
místem, kde se všechny změny projeví.

„Z jednoho úhlu pohledu se není až tak
moc na co připravovat, protože alterna
tivní paliva a biopaliva jsou tu s námi už
od 90. let minulého století,“ dodává. Na
druhou stranu se ale čerpací stanice musí

„Nechci vůči alternativním kapalným pali
vům vystupovat nějak negativně, protože
tyto produkty mohou i nadále udržet ve
hře klasické čerpací stanice. Obecně ale na
trhu už několikátým rokem dochází k zá
sadním systémovým změnám,“ deklaruje
Ivan Indráček. Dodává, že zatímco dříve
bylo základem úspěchu umět dobře na
koupit a dobře prodat, dnes vítězí ten, kdo
má lepší biopapír. Navíc se do všeho mí
chají dotace, které dostává obvykle to pa
livo, jehož představitelé umějí lépe žebrat
nebo vydírat stát. To začíná trh hodně
měnit, možná deformovat. A Marek Roll
závěrem dodává, že v oblasti legislativy
bude v letošním roce náročné cokoliv
měnit nebo posunout. Nicméně urgence
změn, které vyvolává potřeba dosáhnout
evropských cílů v oblasti snižování emisí,
příliš prostoru k odkladu nedávají.
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Atraktivní prodej
na malém prostoru?
Prodejny malých formátů, jako jsou
čerpací stanice nebo samoobsluhy
v centrech měst, vyžadují modulární
řešení pro vystavení pestré nabídky
produktů na malém prostoru.
Flexibilita, výborná viditelnost
prodávaných výrobků a snadný
přístup k nim jsou klíčové vlastnosti
pro atraktivní prezentaci zboží.
Naše vitríny s tenkými profilovými liniemi
Vám zajistí pružný, rychlý a účinný
prodej Vašeho zboží.

Areor®

Objevte nabídku
našich výrobků…

Nabídka společnosti Carrier zahrnuje
výrobky různých tvarů a velikostí dle
potřeby každého provozu.

Medea®

EasyCube
Chiller
Společnost Carrier Commercial Refrigeration
je předním dodavatelem vysoce účinných systémů
a služeb pro chlazení potravin a nápojů.

Optimer® L

info@carrier-cht.cz
+420 281 095 111
www.carrier-refrigeration.com
©2021 Carrier. All Rights Reserved.
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VÝDEJNÍ STOJANY mění INOVACE
Výdejní stojany byly a budou i nadále hlavním prvkem
čerpací stanice. Jsou to právě tato sofistikovaná zařízení, ke
kterým při příjezdu zamíří drtivá většina řidičů. O doplnění
paliva do vozu totiž zpravidla jde. Jakým způsobem za něj
zaplatí, potom záleží na použité technologii. Zapomínat se
však nesmí ani na další požadavky.

A

Aktuálně existuje několik druhů výdejních
stojanů. V zásadě nabízejí totéž – slouží
k výdeji pohonných hmot, případně doplň
ků, jako je AdBlue, či vody do ostřikovačů.
Je jen na provozovateli, jak se postará o je
jich obsluhu. Klasický způsob je načerpat
a dojít k obsluze zaplatit. V posledních
letech se přitom hojně rozšířily bezobsluž
né stanice, kdy provozovatel může ušetřit
nemalé výdaje právě na obsluze a nejno
vějším trendem je zapojení technologií
umožňujících platit rovnou z mobilu.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Bezobslužnost nabírá
na obrátkách
Poslední dobou v České republice stále
více roste obliba bezobslužných čerpacích
stanic, které umožňují zákazníkovi natan
kovat PHM bez přítomnosti personálu.
Většině spotřebitelů se tato inovace líbí,
jen musí překonat nedůvěru v takové ře
šení. To se však daří, podobně jako tomu
bylo při nástupu bezkontaktních plateb

prostřednictvím náramků či mobilů. Prin
cip je přitom snadný. Zákazník zaparkuje
auto u vybraného výdejního stojanu, zvo
lí částku tankování a následně si vybere,
zdali chce za službu zaplatit hotově nebo
platební kartou.

Mobilní placení
podporuje
rychlost,
bezpečnost
a pohodlí.
V případě platby kartou zákazník vloží
kartu do automatu, odsouhlasí zvolenou
částku a zadá PIN. Následuje tzv. pře
dautorizační platba, na jejímž základě je
zákazníkovi povoleno tankování. K čemu
tato předautorizační platba vlastně slouží?

„Zařízení
predikují
případné
závady.“

Pomocí ní dochází k ověření zůstatku na
kartě a blokování stanovené částky na
účtu zákazníka. Nemůže se tak stát, že
by zákazník natankoval, neměl na zapla
cení a odjel. Ostatně tento model může
naopak nastat u klasického tankování, kdy
se chodí platit obsluze do shopu. Po do
sažení zadaného finančního limitu výdejní
automat sám ukončí tankování a zákazní
kovi jsou z účtu strženy pouze reálně utra
cené peníze za nákup PHM. Pokud tedy na
začátku zvolí například částku 1 000 Kč
a nakonec natankuje jen za 850 Kč, ne
musí se bát, že o své peníze přijde.

Ochota spotřebitelů platit bezkontaktně
za produkty a služby bezesporu roste. Na
pomáhají tomu i zařízení s podporou NFC
technologie, jako jsou mobilní telefony či
chytré hodinky, kterými pak lze jednodu
še bezkontaktně platit jako platební kar
tou. „Skutečně, je tomu tak. Současným
trendem je přesun veškeré komunikace
do mobilních zařízení a nové digitální
komunikační platformy se dostávají i do
segmentu prodeje pohonných hmot. Tou
nejaktuálnější je mobilní aplikace, ve které
lze nejen nakupovat produkty a služby, ale
také využívat bohatý věrnostní program,“
sděluje Tomasz Wiatrak, generální ředitel
skupiny Orlen Unipetrol.

Vývoj technologií pro výdej pohon
ných hmot je v posledních deseti
letech značně dynamický. Moderní
stojany jsou vybaveny multimediální
mi displeji pro reklamní komunikaci
a dalšími prvky přímé komunikace
tak, aby prodejní potenciál času,
který zákazník u tankování stráví,
byl co nejvíce využit. Většina změn
ale zůstává uživateli skryta. Uvnitř
moderních stojanů se ukrývají
sofistikované elektronické systémy
umožňující efektivitu provozu stani
ce, která byla v nedávné době ještě
zcela nemyslitelná. Dnešní výdejní
stojany mají například integrovány
vnitřní diagnostické systémy, které
dovedou přesně a rychle nejen zjistit
již existující závadu, ale predikovat
závadu budoucí.

Tankomaty nabízí řada čerpacích stanic.
Jde například o sítě Armex, Agrotec, Tu
kas, Shell, Benzina Orlen, Way24 a další.
Většina čerpaček Shell a také Benzina Or
len nyní podporují bezkontaktní placení
skrze stejnojmenné aplikace ve smartpho
nu. Mobilní platba je vhodná pro všechny,
kteří chtějí natankovat rychle, bezpečně
a pohodlně. Navíc při využití služeb ven
kovní obsluhy se řidiči nemusí po celou
dobu své návštěvy čerpací stanice s kým
koliv setkat, což je v době pandemie někte
rými zákazníky vítáno. V praxi to vypadá
tak, že zákazník po spuštění mobilní platby
v aplikaci na čerpací stanici zadá číslo stoja
nu a maximální částku pro tankování nebo
jen naskenuje QR kód na stojanu. Po au
torizaci zahájí on nebo obsluha tankování.
Odpadá tak nutnost chodit do obchodu
a pro zákazníky hledající maximální úsporu
času je taková platba rychlá a pohodlná.

Jan Mačák,
ředitel úseku rozvoje sítě
čerpacích stanic, Benzina Orlen

projektů nových integrací s bezobslužnými
platebními systémy. Nejvíce však s myčka
mi aut, dobíjecími stanicemi a platebními
automaty různého druhu, kde se využívá

Platit pomocí chytrého mobilního telefonu
s nainstalovanou aplikací Benzina lze na
všech veřejných čerpacích stanicích Benzi
na Orlen za natankování benzinu, motoro
vé nafty, AdBlue a CNG. Tato aplikace na
víc slouží jako věrnostní systém, kdy řidiči
dostávají body (tzv. Koníky) za platby za
tankování v aplikaci přímo u stojanu a při
předložení QR kódu také za platby veš
kerého sortimentu u pokladen prostřed
nictvím platebních karet i v hotovosti. Na
sbírané body mohou zákazníci vyměnit za
zvýhodněné nabídky či produkty zdarma
z nabídky rychlého občerstvení Stop Cafe.
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S koronakrizí
stoupla poptávka
po bezkontaktních
platbách
Také společnost Sonet, která je dodavate
lem platebních terminálů, jež jsou mimo
jiné součástí výdejních stojanů, potvrzu
je vyšší zájem o samoobslužné výdejní
stojany. „Kromě platby kartou lze zapla
tit na výdejním stojanu také NFC platbou
prostřednictvím smartphonu. Obecně se
tedy z našeho pohledu mění především
forma úhrady za čerpanou PHM. Dneš
ní doba a současná situace v ČR výrazně
napomáhá rozšiřování plateb kartou,“ vy
světluje marketingová manažerka Kamila
Dmitruková. S první vlnou epidemie co
vid19 přitom této firmě vzrostla poptávka
po bezobslužných platebních řešeních na
téměř dvojnásobek. I u dalších vln s vyššími
poptávkami počítali, ale i tak zájem o tato
zařízení předčil jejich očekávání. „Od léta
2020 registrujeme více než 25 otevřených

přednostně bezkontaktní platba,“ dodává
Kamila Dmitruková.

·
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Gelová dezinfekce na ruce
C

- s vůní Aloe Vera
- plně virucidní účinek
- na bázi alkoholu
- obsahuje glycerin na
ochranu pokožky
- praktická pumpička

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

KoresEurope

KoresCZ

50ml, 250ml, 500ml

+ Aloe Vera

Výdejní stojany musí
plnit řadu požadavků
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Výdejní stojany však nejsou primárně pou
ze o způsobu úhrady za tankování. V první
řadě to jsou především zařízení a o ta je
nutné se starat, servisovat je a plnit různé
požadavky. „Hodně záleží na tom, zda se
bude výdejní stojan používat pro veřejný
výdej, tedy prodej třetím stranám, nebo
ho provozuji pro vlastní potřebu. A z toho
vychází daná legislativa. Stojan musí mít
minimálně elektrorevizi a pravidelně pro
cházet kontrolou, kterou předepisuje vý
robce podle užívání,“ říká Jiří Tomášek,
projektový a obchodní manažer systému
FuelOmat společnosti Novum Global. Vý
dejní stojany vycházejí z osvědčených kon
ceptů a vydrží mnoho let bez zásadních
oprav s přihlédnutím k množství tankova
ného paliva. Dnes je standardem již plně
elektronický výdej s možností kombinace
s řídicími systémy výdeje PHM.

Na prvním místě
je spolehlivost.
Moderní výdejní stojany pohonných hmot
musejí v první řadě splňovat platnou čes
kou legislativu, zejména metrologické
normy. „Proto naše čerpací stanice vyba
vujeme moderními výdejními stojany Gil
barco, které splňují platnou mezinárodní
metrologii. Legislativní stránka je však
pouze jednou z podmínek pro výběr na
šich dodavatelů. Výdejní stojany musí být

z našeho pohledu zejména spolehlivé,“
uvádí Jan Mačák, ředitel úseku rozvoje sítě
čerpacích stanic Benzina Orlen. Dodává, že
dále si musí zachovávat dlouhodobě kva
litní vzhled z pohledu použitých materiálů
i designu, a hlavně musí zákazníkům vždy
poskytnout bezchybnou službu a uživatel
ský komfort za všech provozních podmí
nek. U výdejních stojanů pohonných hmot
tedy kladou důraz na použití odolných
materiálů, jako je například nerezová ocel.
Všechny technologie samozřejmě vyžadují
pravidelný servis, a proto je nutné klást dů
raz i na výběr servisních partnerů.

Pozor na agresivitu
dezinfekce
Pohyb na čerpací stanici, manipulace u vý
dejních stojanů, potvrzování PIN na plateb

ních terminálech a pohyb osob obecně jsou
jedním z největších rizik z hlediska možné
nákazy koronavirem. Co se týče stojanů,
před uchopením výdejní pistole je vhodné
použít plastové rukavice, jež jsou téměř
všude k dispozici. „Výdejní pistole jsou zho
toveny z různých kovů a plastů. Je všeobec
ně známo, že viry na kovových a plastových
materiálech drží nejdéle,“ prozrazuje Petr
Šeda, projektový manažer společnosti GIA
Czech Republic. To se týká i periferního
vybavení, jako jsou kompresory, vysavače
a další obslužná zařízení na čerpací stanice.
Je proto důležité, kromě již zažité běžné
údržby, pravidelně dezinfikovat hlavně ty
součásti, které berou zákazníci do rukou.
„S dezinfekčními prostředky to však není
tak jednoduché. Ne všechny se totiž pro
použití na čerpací stanici hodí. Je proto
potřeba věnovat pozornost příbalovým
letáčkům a také používat pokud možno
ověřené firmy a výrobky,“ radí Petr Šeda.
Určitě se ale vyplatí pravidelné mytí teplou
vodou s příměsí běžných neagresivních
přípravků. Tím se rozhodně nic nezkazí.
V zimním období je celá čerpací stanice
vystavena vlivu zbytků rozmrazovacích
solí, posypových materiálů a mnoha dal
ších chemikálií, které neblaze působí na
veškerá vybavení.

Multimediální
displeje nabízejí
vyšší komfort
Čerpací stanice Benzina Orlen se jako jed
ny z prvních v případě výdejních stojanů
dočkaly multimediálních displejů, které
zákazníkům nabízejí při tankování vyšší
komfort a provozovateli přímou obchodní
komunikaci se zákazníkem během proce
su tankování. Všechny nové stojany jsou
navíc propojeny do jedné společné sítě

funkce odvodu benzinových par druhého
stupně. Můžeme tak garantovat, že nové
stojany splňují vysoké standardy Evropské
unie a v průběhu tankování nedochází
k mimolimitním únikům benzinových par
do ovzduší,“ poodkrývá Jan Mačák. Vý
dejní stojany tento parametr samy hlídají,
průběžně vyhodnocují a v případě závady
rekuperační jednotky se automaticky od
staví z provozu až do její opravy.

I současná zařízení
se mohou dočkat
moderních funkcí
a změna obsahu reklamního sdělení zá
kazníkům je tak dílem okamžiku. „Samo
zřejmě se snažíme, aby námi používané
technologie měly efekt i v jiných oblas
tech, například v oblasti ekologie. Proto
jsme v loňském roce začali instalovat na
naše čerpací stanice výdejní stojany s tech
nologií elektronické kontroly účinnosti

Také stávající stojany lze doplnit o novinky,
a není tak nutná výměna celé technologie.
Lze implementovat například již zmiňova
nou bezkontaktní platební technologii.
„Ta potom díky modernímu způsobu plat
by umožňuje rychlejší odbavení zákazní
ků, nepřetržitý provoz a snížení nákladů
na lidský personál. V této době je hlavním
benefitem bezkontaktních plateb jejich

bezpečnost. Kromě bezkontaktní platby
nabízíme provozovatelům pro jejich zákaz
níky možnost vyzvednutí daňového dokla
du na webovém portálu, kde provozujeme
službu Doklad on-line,“ vysvětluje Kamila
Dmitruková.

Bez tisku účtenky
ušetříte čas
i náklady.
Daňový doklad si tak zde zákazníci mohou
zobrazit, vytisknout nebo uložit z domo
va. Stačí na webovém portálu vyplnit mís
to provozovny, datum platby a poslední
čtyřčíslí jejich platební karty nebo elek
tronické peněženky. Provozovatelům tak
odpadne nutnost tisku účtenky, což šetří
nejen jejich čas, ale hlavně náklady. Tuto
službu jistě ocení i příroda. Moderní funk
cionality lze do čerpacích stanic doplnit
pomocí tzv. integrace. „Čerpadlář se spojí
s námi či s firmou, která čerpací systémy
INZERCE

Terminál Valina

Rychlé a snadné řešení pro bezobslužný prodej
Moderní bezobslužný
terminál vhodný
pro čerpací stanice
a automyčky
Funguje v režimu 24x7.
Vysoce stabilní, spolehlivý a rychlý.
Barevný display.
Odolný proti povětrnostním vlivům.
Snadno integrovatelný do všech typů
samoobslužných zařízení.
Všechny typy transakcí
na jednom zařízení:
Bezkontaktní
Čipové
NFC
Magnetický proužek

Kde nás najdete: parkovací automaty, pokladny, myčky.

www.kbsmartpay.cz

corp-sales@kbsmartpay.cz
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nabízí. Společně s integrátorem jsme poté
schopni jejich stávající systém o platební
technologii doplnit. Bezobslužné zařízení
nabízejí třeba společnosti Unidataz, Uni
code Systems, PetroCard Czech či Q4U,“
konkretizuje Kamila Dmitruková.

Trendem je funkce
volby rychlosti výdeje
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V současné době již většina výrobců vý
dejních stojanů nabízí jejich modernizaci.
„Proto i my tyto technologie do starších,
ale stále dobře fungujících stojanů po
stupně doplňujeme. Příkladem jsou tech
nologie ATC, tedy přepočtu vydávaného
množství pohonných hmot na 15 stupňů,“
sděluje Jan Mačák. Tyto technologie lze
s relativně nízkým nákladem doplnit do
většiny provozovaných výdejních stojanů
s okamžitým efektem jak pro majitele
stanice, tak i pro zákazníka. „Skutečně,
poslední dobou se čím dál více řeší výdej
nafty podle teplotní kompenzace, aby roz

dílnou teplotou paliva nevznikaly rozdíly
v evidenci. Trendem u našich zákazníků je
také funkce volby rychlosti výdeje PHM,
tedy do osobních vozidel 40 litrů za mi
nutu a po zmáčknutí tlačítka a zvýšení vý
konu na 80 litrů za minutu do nákladních

vozidel a techniky na jednom stojanu se
stejnou výdejní pistolí,“ dodává Jiří Tomá
šek. Ne každý nový technologický zásah je
ale jednoduchý. Proto se při modernizaci
doporučuje zvážit variantu instalace úplně
nových moderních výdejových stojanů.

INZERCE

ZÍSKEJTE ZDROJ PRO SPRÁVNÁ
BYZNYSOVÁ ROZHODNUTÍ
PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

POŘIĎTE SI ROČNÍ PŘEDPLATNÉ BYZNYSOVÉHO DENÍKU E15
VE STOJANU DO SVÉ FIRMY ZA VÝHODNOU CENU!

Objednávejte na www.ikiosek.cz/E15
nebo na +420 604 290 290

INZERCE

SLANÉ POCHUTINY
Novinka ENJOY CHIPS s rajčaty a oreganem

VYBAVENÍ
Komplexní řešení pro gastronomii
dodáváme již přes 28 let

Křupavé chipsy s příchutí rajčat a oregana vyrobené ve spolupráci s Čerstvě
utrženo obsahují až 53 % rajčat. Čerstvě utržená rajčata vypěstovaná na
Moravě propůjčují chipsům jejich výjimečnou chuť i barvu. Nenajdete v nich žádná
umělá barviva ani dochucovadla. Neobsahují konzervanty, pšeničnou mouku,
palmový olej či GMO. Chipsy si uchovávají veškeré nutriční hodnoty ze zpracované
zeleniny, a proto jsou plné minerálů a vlákniny. V jednom 40g balení pečené
varianty ENJOY CHIPS s rajčaty a oreganem je pouze 1 g tuku.

Komplexní dodávka vybavení gastro provozů |
Inovativní gastrotechnologie | nonstop servis 24 hodin
denně o víkendech i svátcích po celé České i Slovenské
republice | Instalace a proškolení obsluhy |
Poradenská a projekční činnost
… a to vše s perfektním zákaznickým servisem.

Výhradní distributor pro ČR:
New Delespine, s.r.o.
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

info@enjoychips.com
www.enjoychips.cz

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
Red Bull Summer edition Cactus fruit 250 ml
Nejlépe chutná vychlazený. Red Bull Summer edition s příchutí plodu kaktusu.

TVOJE KŘÍÍÍDLA
NA LÉTO.
S PŘÍCHUTÍ KAKTUSU.

Připraveni na léto?

Red Bull Česká republika, s.r.o.
Nad Paťankou 10
160 00 Praha 6

+420 233 091 331
info.cz@redbull.com
www.redbull.com

CUKROVINKY
VYZKOUŠEJTE NOVINKU
ORBIT MENTOLKY!
Nové osvěžující bonbony v oblíbených příchutích
Peppermint a Spearmint.

REVITALIZUJE TĚLO A MYSL.

IMESO, spol. s r.o.
Rosická 372
664 17 Tetčice
+420 546 410 354
imeso@imeso-group.cz
www.imeso.cz

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
HELL Classic+ 250 ml
HELL Classic+ 250 ml je limitovaná edice vlajkové lodi HELL Classic, doplněná o 500 mg
vitaminu C a D posilujících organismus v této velmi složité době. V rámci kategorie
energetických drinků se jedná o zcela unikátní výrobek.

Hell Energy drinks Czech, s.r.o.
V celnici 1031/4
110 00 Praha 1

+420 608 358 618
info.cz@hellenergy.com
www.hellenergy.com/cz

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
TCHIBO ROZŠIŘUJE SVŮJ SORTIMENT V NEALKOHOLICKÝCH
NÁPOJÍCH O KOFEINOVOU VODU COFFIZZ
Potřebujete se soustředit? Čeká vás důležitá porada, dlouhá cesta autem či
náročná směna? Dodejte si energii novinkou od Tchibo: COFFIZZ. Z pramenité vody
se silou dvojitého espressa. Ve dvou ovocných příchutích: marakuja
a citron & máta s nízkým obsahem cukru.
Mars Czech, s.r.o.
Michelská 1552/58
140 00 Praha 4
+420 227 024 500
contact@cz.mars.com
www.mars.com

Tchibo Praha, spol. s r.o.
Želetavská 1449/9
140 00 Praha 4

+420 800 900 826
info@tchibo.cz
www.tchibo.cz
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
GO DATA zdarma, GO VOLÁNÍ zdarma

VYBAVENÍ
Medea GEN2 – pohodlný nákup
a svěží vzhled

Užijte si každý měsíc zdarma data nebo volání

• Polovysoká přístěnná vitrína vhodná i do malých
a stísněných prostor
• Nadstandardní prezentační plocha pro vaše výrobky
• Široká nabídka rozměrových modulů, konfigurací
a volitelného příslušenství
• V nabídce i verze s agregátem
O2 Czech Republic
Za Brumlovkou 226
Praha 4 – Michle

• Optimální teplotní stabilita

+420 775 394 076
sarka.holesinska@o2.cz
www.o2.cz

CUKROVINKY
Ochutnejte nové žvýkačky Mentos s příchutí melounu!
Je to tady! Mentos přichází s novinkou Mentos Gum Watermelon. Oblíbená příchuť vodního melounu
ve vás probudí pocit letního osvěžení. Navíc jako všechny žvýkačky Mentos jsou i tyto bez cukru,
s lahodnou tekutou náplní a s výtažkem ze zeleného čaje. Praktické balení obsahuje 15 ks žvýkaček
a je vhodné do kabelky, auta, na pracovní schůzku, do kanceláře, ale i na rodinný výlet či rande.
Neváhejte a vyzkoušejte naši novinku!
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Perfetti Van Melle
Czech Republic, s. r. o.
Tomíčkova 2287/9
148 00 Praha 4

Carrier chladicí technika, s. r. o.
Líbalova 2348/1
149 00 Praha 4 – Chodov
+420 281 095 111
info@carrier-cht.cz
www.carrier-cht.cz

Tel.: +420 244 466 500
Fax: +420 244 466 400
info@cz.pvmgrp.com
www.perfettivanmelle.cz

VEGAN TYČINKY
Špičkové vegan tyčinky VIVANI

ZMRZLINY
Mrazivě dobré SMOOTHIE!

Šest druhů špičkových vegan tyčinek od výrobce
nejoblíbenějších biočokolád v Německu se stoletou tradicí.
Značka VIVANI uspokojí chuť na sladké každého zákazníka,
preferujícího zdravý životní styl bez mléka.
A navíc za překvapivě příznivou cenu!

Osvěžte si den zmrzlinovou novinkou Mrož Smoothie Mango. Vynikající chuť toho
nejsladšího vyzrálého manga. Zmrzlina s bezkonkurenčním podílem ovoce.
Vhodné i pro vegetariány.

Bidfood Czech Republic, s. r. o.
V Růžovém údolí 553
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 706 111
bidfood@bidfood.cz

KÁVA
Speciální karamelizovaná káva Tchibo Grande
V samoobslužných kávových koutcích Tchibo2Go si můžete vychutnat
espresso nebo kávové speciality připravené z čerstvě namleté zrnkové
kávy Tchibo Grande. Tato speciální káva je velmi oblíbená pro svou výraznou
a intenzivní chuť s jemným nádechem karamelu.
bio nebio
Průmyslová zóna 103
Bavoryně
+420 734 534 543, +420 604 732 517
objednavky@bionebio.cz
www.bionebio.cz

Tchibo Coffee Service Czech Republic spol. s r.o.
Toužimská 856
199 00 Praha 9 – Letňany
+420 800 124 421
info@tchibo-coffeeservice.cz
www.tchibo-coffeeservice.cz

www.bidfood.cz
www.primazmrzlina.cz

PROJEKT

SLEDUJTE DĚNÍ NA ČERPACÍCH STANICÍCH
PO CELÝ ROK
ZPRAVODAJSKÝ WEB

MĚSÍČNÍ NEWSLETTER

STRÁNKA NA FACEBOOKU

WWW.CERPACKA.CZ

ČERPAČKA NEWS

WWW.FACEBOOK.COM/CERPACKA

www.atozregistrace.cz/cerpacka

KONGRES ČERPAČKA

SPECIÁL ČERPAČKA
2x ROČNĚ

8. 9. 2021, AQUAPALACE HOTEL PRAGUE
Jednou ročně probíhá celodenní kongres,
který řeší aktuální témata trhu. Jeho cílem
je informovat a inspirovat provozovatele
benzinek, aby obstáli v konkurenčním boji
a zvýšili své tržby.

Mapuje pohyby na trhu čerpacích stanic, přináší
nejnovější trendy v chování spotřebitelů, v kategoriích
prodávaného zboží či vybavení čerpacích stanic.

• NÁKLAD 5000 VÝTISKŮ
• VYCHÁZÍ NA JAŘE A NA PODZIM
• AKTUÁLNÍ TÉMATA,
INFORMACE O KONGRESU

• 300 ÚČASTNÍKŮ
• 69 % ZÁSTUPCŮ ČERPACÍCH STANIC
A CENTRÁL JEJICH SÍTÍ
• 86 DOSAVADNÍCH PARTNERŮ

REGISTRUJTE SE NA
www.kongrescerpacka.cz
KONTAKTY:

REDAKČNÍ SPOLUPRÁCE:

INZERCE, PARTNERSTVÍ KONGRESU:

INFORMACE O KONGRESU:

Jitka Hemolová
tel.: +420 777 334 277
e-mail: jitka.hemolova@atoz.cz

Pavel Kotrbáček
tel.: +420 605 296 739
e-mail: pavel.kotrbacek@atoz.cz

Jana Lysáková
tel.: +420 733 559 495
e-mail: jana.lysakova@atoz.cz

