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ÚVODNÍK

PETR HŘÍBAL, ŠÉFREDAKTOR

PALEC NAHORU!

PALEC DOLŮ!

Pošlete mi 
e-mail nebo 
se podělte 
o své úvahy 
na našem 
webu! 

petr.hribal@atoz.cz
www.zboziaprodej.cz

Všechny 
názory 

a podněty 
jsou 

vítány!

L
egenda praví, že se 
jednoho dne potkala 
lež s pravdou. Dobrý 
den, řekla lež. Dob-
rý den, odpověděla 
pravda. Nádherný den, 

pronesla lež. A tak se pravda rozhlédla, 
aby se podívala, jestli je to tak. Bylo. 
Nádherný den, pravila tedy pravda. 
Ještě krásnější je to jezero, pověděla 
lež. Tak se pravda rozhlédla, aby viděla, 
jestli je tomu tak, a souhlasila. Běže-
la lež k vodě a řekla: Ta voda je ještě 
krásnější. Plavme. Pravda se dotkla vody 
svými prsty a opravdu byla nádherná 
a důvěřovala lži. Obě si vysvlékly ob-
lečení a klidně plavaly. Po chvíli vyšla 
lež, oblékla se do šatů pravdy a odešla. 
Pravda, neschopna obléci se do šatů lži, 
začala kráčet bez oblečení a všichni se 
jí děsili, když ji uviděli. A tak se to stalo, 
že dnes lidé raději přijmou lež obleče-
nou za pravdu než nahou pravdu.

Dovoluji si připomenout tento dávný 
příběh především s ohledem na to, 
co se v posledních dnech a týdnech 
děje kousek od nás. To, co vidíme, 
slyšíme a vnímáme, ani nelze pořád-
ně uchopit, natož pochopit. Za mě 
jen několik málo vět. Až do onoho 

TATIANA KAPITÁNOVÁ, 
šéfredaktorka Tovar&Predaj,
tatiana.kapitanova@atoz.sk

MEZITÍM NA SLOVENSKU

Ak som niekedy rozmýšľala nad hrozbami, 
ktoré môžu zmeniť svet k horšiemu, 
predstavovala som si kybernetické zločiny 
či následky klimatickej krízy. Ani vo sne 
by mi nenapadlo, že to budú aj kapitoly 
z dejín, ktorými sme si ako ľudstvo už 
toľkokrát prešli – pandémia a vojna. Ak sa 
dá v tejto situácii hľadať nejaká nádej, tak 
je to ľudskosť. Tá sa prejavila naprieč celým 
civilizovaným svetom. Snáď nám všetkým 
navždy ostane ako ten najvyšší cieľ. 

 Příběh
 Domněnka
 Naděje

O pravdě a lži

únorového dne jsem si na svůj věk 
zřejmě příliš naivně myslel, že se něco 
takového v této době už nemůže stát. 
Že není možné, aby se jeden s druhým 
nemohl na něčem domluvit a dohod-
nout. Že přece z lidské mysli a  paměti 
ještě nemohlo úplně vyprchat to, 
co museli zažít naši rodiče a prarodiče. 
To utrpení, hrůzu, strach, beznaděj, 
smutek… Slova nestačí…

Ze všech stran se teď na každého z nás 
hrne neúměrné množství nejenom 
pravd, ale i polopravd, lží a pololží… 
Přitom pravda a lež jsou, jak známo, 
úzce propojeny s dobrem a zlem. 
Je opravdu velice těžké se v tom všem 
neztratit a rozpoznat, co je pravda 
a dobro, co je lež a zlo. A zároveň si za-
chovat pokud možno zdravý úsudek 
a rozumný postoj. Mohu jen doufat, 
a věřím, že v tom nejsem zdaleka sám, 
že hlavně ti, kteří místo slov zvolili jiné 
prostředky, se k němu doberou 
co možná nejdříve. 
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BAROMETR

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

V únoru zlevňovalo zboží 
v kategorii drogerie

 V únoru 2022 se průměrná hodnota 
spotřebního koše zvýšila v měsíčním srov-
nání o 1‚01 %, z původních 1 891 Kč na 
1 910 Kč. Zvýšení cen bylo zaregistrováno 
u sedmi obchodníků. Nejvyšší zdražení 
bylo zaznamenáno v řetězci Tesco hyper-
market, a to o 8‚06 %, což představuje mě-
síční nárůst 142 Kč.

Zákazníci si připlatili také v Tesco supermarketu, 
kde došlo k navýšení cen o 7‚73 %, což odpoví-
dá 134 Kč. Naopak nejvyšší pokles průměrných 
cen, a to o 183 Kč, byl zjištěn v Globusu, což je 
pokles o 8‚92 %. Na zvýšení průměrných cen sle-
dovaného koše měly vliv čerstvé výrobky, jejichž 
průměrná hodnota se navýšila o 5‚13 %. Naopak 
u zbývajících dvou kategorií byl zaznamenán po-
kles cen. Větší snížení cen bylo registrováno také 
v kategorii drogistického zboží, jehož průměrná 
hodnota se snížila o 3‚81 %. Kategorie trvanlivé-
ho zboží v únoru klesla o pouhých 0‚07 %.

Mimo Makro, kde se průměrná hodnota spotřeb-
ního koše pohybovala v únoru 2022 na úrovni 
1 620‚80 Kč, zákazníci nejvýhodněji nakoupili 
v prodejnách Albert HM (1 857‚90 Kč). 

V lednu se meziročně nejvíce snížil obrat 
v kategorii piva a vína

1‚01 %
 V porovnání s lednem 2022 vzrostla 
průměrná cena spotřebního koše 
v únoru 2022 o 1‚01 %.

1 910 Kč

 Průměrná cena 
spotřebního koše za 
měsíc leden 2022 vzrostla 
z původních 1 891 Kč 
na 1 910 Kč v únoru 2022.



Další data sledujte v týdenním 
newsletteru ZaPnews 
a na www.zboziaprodej.cz

Češi milují grilování 
a v dochucovadlech mají rádi pestrost

 Aspoň někdy v průběhu roku grilují více než tři čtvrtiny Čechů (79 %). Grilování zmiňují 
o něco více ženy než muži (80 % vs. 77 %). Populární je grilování ve všech věkových skupi-
nách, jen spotřebitelé nad 60 let uvádějí, že grilují méně v porovnání s věkovou skupinou 
30–44 let, která má nejvyšší procento grilujícíc                h (70 % vs. 86 %). V únorovém průzkumu na 
reprezentativním vzorku české populace ve věku 18 let a starší o velikosti 564 respondentů 
společnost InsightLab zjišťovala, jak se v oblasti nákupu dochucovadel pro grilování čeští 
spotřebitelé chovají.

TOP 10 POTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

(ČR, Potraviny a obchody                                                                 se smíšeným zbožím, Makro vyjmuto)

Meziroční změna hodnoty prodeje (1/2022 vs. 1/2021, v %)

 Pivo    −13‚5

 Sýry    −4‚6

 Tvrdý alkohol   −7‚1

 Víno*    −12‚4

 Čokoládové cukrovinky 0‚4

 Mléko    −3‚9

 Káva    −4‚8

 Máslo a margaríny   13‚3

 Sušenky a oplatky  1‚2

 Slané pochutiny  −4‚4

* ČR, elektronická data moderního trhu

TOP 10 NEPOTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

(ČR, Potraviny a obchody se smíšeným zbožím + drogerie, Makro vyjmuto)

Meziroční změna hodnoty prodeje (1/2022 vs. 1/2021, v %)

 Papírové produkty −0‚6

 Krmivo pro psy a kočky −0‚3

 Prací prostředky 4‚3

 Péče o zuby* −3‚0

Péče o vlasy −1‚0

 Čisticí prostředky −10‚9

 Dětská strava 8‚5

Péče o dítě −7‚2

 Péče o tělo* −4‚7

 Dekorativní kosmetika 9‚1

* ČR, elektronická data moderního trhu

Při grilování spotřebitelé nejčastěji nakupují ku-
řecí (77 %) nebo vepřové maso (69 %) a uzeni-
ny (67 %). Hovězí (25 %) nebo mleté maso na 
burgery (26 %) je zastoupeno mnohem méně. 
Nejméně kupovaným typem masa jsou mořské 
plody (5 %). Dalšími často nakupovanými polož-
kami je pečivo (74 %), zelenina (69 %) a v ne-
poslední řadě pivo (67 %). Pak už jsou to růz-
ná dochucovadla, jako je hořčice (65 %), kečup 
(48 %), dresinky (46 %), majonézy (23 %). Co se 
týče ochucovadel na maso a zeleninu, jedná se 
zejména o koření v sáčku (56 %), další ochuco-
vadla a marinády (39 %) nebo i čerstvé bylinky 

a koření (34 %). Ti, kteří kupují čerstvé bylinky 
a koření, pořizují převážně bazalku (77 %), roz-
marýn (59 %), petržel (55 %), pažitku (52 %), 
tymián (50 %) nebo medvědí česnek (47 %). 
V případě koření nebo marinád či ochucovadel se 
jednoznačně nejvíce kupují kořenicí směsi (79 %) 
následované jednodruhovým kořením (61 %). Te-
kuté marinády kupuje skoro polovina spotřebitelů 
(44 %) a tekuté koření a pasty více než třetina 
spotřebitelů (37 %). Nicméně spotřebitelé mají 
rádi i kořenicí mlýnky jednodruhové (25 %) nebo 
mlýnky se směsí koření (25 %). 

Jaký typ výrobků si ke grilování 
spotřebitelé kupují?

Vývoj cen  spotřebního koše (v Kč) 

5. 6. 7. 8.

Albert SM 1 906,6 1 927,1 1 974,6 1 854,6
Albert 
HM 1 800,6 1 807,6 1 985,6 1 837,6

Billa 1 931,7 1 938,5 2 124,6 2 006,6

Globus 1 796,7 1 916,7 1 843,2 1 933,7

Kaufland 2 051,0 2 000,2 2 041,0 2 056,0

Lidl 2 032,4 2 060,4 2 040,6 2 081,6

Makro 1 635,3 1 611,2 1 653,5 1 583,0
Penny 
Market 1 918,4 1 874,4 1 905,4 1 852,4

Tesco HM 1 932,6 1 849,6 1 820,6 2 004,6

Tesco SM 1 990,6 1 922,6 1 916,6 1 988,6

Vývoj cen v období 2. 2. – 1. 3. 2022

Grilovací omáčka k masu česneková 44 %

Chilli omáčka 43 %

Barbecue omáčka 43 %

Steak brusinková omáčka 38 %

Steaková omáčka chilli a česnek 36 %
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

Ivana 
ProcházkováProcházková

SPECIALISTKA 

NA POTRAVINÁŘSKÝ 

PRŮMYSL

VE TŘECH 
SLOVECH:

Inovace
Konference
Potravinářství
Ivana Procházková, 
retail konzultantka, ProVeg Česko

Ochutnejte s námi 
budoucnost

Potravinářský průmysl máme zažitý vnímat jako 
masivního hráče ekonomiky. Logicky. Toto tradič-
ní odvětví světově generuje přes 25 trilionů dolarů 
a v Česku jej reprezentuje více než 8 700 podniků.
I v našem měřítku se jedná o obor silný a hrdý, ale 
často o něm mluvíme i ve smyslu, že se mění jen 
s velkou neochotou a těžkopádností. Přitom stačí 
změna úhlu pohledu, a co vidíme? Stojí před námi 
výsledek lidské činnosti, historie, synergie i soutěže. 
Je to další inovátor na křižovatce, který sice s osty-
chem a pochybami, ale vykročil a vykračuje směrem 
kupředu. Máte chuť si cestu projít spolu s ním a vidět 
aktuální příležitosti a výzvy skutečnýma očima po-
travinářství – našeho hrdiny?

V první části New Food Forum čeká našeho hrdinu 
vytržení ze spánku: jeho svět po dobu pár staletí, 
a zejména posledních desetiletí, fungoval zaběhnu-
tým způsobem. Čeho se však držíme, už dávno není, 
navnadí úvodní keynote Tobiase Leenaerta (ProVeg) 
i představení Green Deal jako příležitosti. Pozoro-
vat hrdinu, jak naviguje nové vody, budeme očima 
Tesco, Alpro a jejich dat, posunů i přešlapů a mění-
cích se spotřebitelských preferencí. Moudrým učite-
lem, který přispěchá na příslovečnou pomoc, bude 
panelová diskuse konkrétních case studies a také 
catering. Ten předá do rukou hmatatelné zbraně 
v podobě nových chutí, surovin – ale i energie na 
další program.

Našeho hrdinu čeká to hlavní: prodrat se spletí pří-
ležitostí, které se tváří jako překážky, od obalů přes 
investice, reportování, řízení financí. A dorazíme 
až k příkladům kultivace masa a dalších šancí pro 
masové i nemasové hráče českého potravinářského 
byznysu. Samotné vítězství tak nebude o konkrétní 
destinaci, ale o nově objevené ochotě projít cestu 
společně s narovnaným pohledem na obor, ve kte-
rém pracujete a který posouváte. 

Ochutnáte s námi budoucnost? 
Přidejte se k nám dne 12. 4. 2022
na New Food Forum
(newfood forum.cz).

VE STRUČNOSTI:

Řetězce 
pomáhají 

a podporují
 Jednotlivé obchodní řetězce sdružené ve 
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR 
ČR) poskytly za prvních 14 dnů od napadení 
Ukrajiny Ruskem pomoc v celkové hodnotě 
126 milionů Kč. Jedná se nejen o finanční 
dary, ale také o přímou potravinovou pod-
poru a základní hygienické prostředky pro 
ukrajinské uprchlíky. Rovněž posílají potravi-
nové dary v objemu desítek tun přímo na 
Ukrajinu. Retaileři vyplatí minimálně 50 % 
mzdy rodinám zaměstnanců, kteří museli 
z důvodu válečného konfliktu opustit své za-
městnání. „Velmi mě těší, že řetězce na humani-

tární krizi zareagovaly skutečně obratem a vysly-
šely volání nejen jednotlivých potravinových bank, 
ale i organizace Člověk v tísni nebo vedení Prahy,“ 
uvádí Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR. A do-
dává: „Přímá potravinová pomoc směřuje na Ukra-
jinu, do oblasti slovensko-ukrajinských hranic 
a rovněž i do Krajského asistenčního centra pro 
uprchlíky v pražském Kongresovém centru a na 
hlavním nádraží. Během prvních 14 dnů se takto 
sešlo 114 tun potravin, což v přepočtu činí 228 tisíc 
porcí jídla.“

O pomoci jednotlivých zástupců českého re-
tailu čtěte na www.zboziaprodej.cz. 

Hervis prodává 
osm českých prodejen 
Intersportu

 Prodejce sportovního zboží Hervis se síd-
lem v Rakousku se po dvaceti letech stahuje 
z českého trhu. Osm z jeho šestnácti tuzem-
ských prodejen přebírá konkurenční společ-
nost Intersport. Smlouva, která podléhá 

schválení regulačními orgány, byla uzavřena 
v loňském listopadu, převod prodejen je plá-
nován na polovinu roku 2022. Obě strany se 
domluvily, že kupní cena nebude zveřejněna.

Od poloviny roku 2022 má být na Intersport pře-
jmenováno osm současných prodejen Hervis. 
Podle Nicole Berkmannové, mluvčí vlastníka ře-
tězce Hervis, obchodní skupiny SPAR, se jedná 
o obchody v Praze, Brně, Zlíně, Českých Budějo-
vicích, Karlových Varech a Trutnově. Smlouva 
mezi konkurenčními společnostmi byla pode-
psána 5. listopadu 2021. České zastoupení Hervis 
Sport a móda se rozhodlo k aktuálnímu stavu 
nevyjadřovat. 

Rossmann hlásí 
nárůst tržeb 
o 13 procent
 Síť drogerií Rossmann provozující v České 
republice v současnosti 155 prodejen je klíčo-
vým hráčem na tuzemském trhu a vykazuje 
významný růst. V loňském roce dosáhla celá spo-
lečnost obratu ve výši 11‚1 miliard eur s celkovým 
 růstem 8‚1 %, přičemž tržby v České republice se 
v meziročním srovnání zvýšily o 13 % na více než 

4‚55 miliardy Kč. Za poslední tři roky tak drogerie 
Rossmann rostla ve srovnání s konkurencí více než 
dvojnásobným tempem. Koncern Rossmann působí 
v současné době v osmi evropských státech, čítá 
4 361 prodejen a zaměstnává 56 500 zaměstnanců. 
V letošním roce slaví 50 let od svého založení, kdy 
v roce 1972 otevřel Dirk Roßmann svou první samo-
obslužnou prodejnu v Německu. 

Penny Market 
je tu 25 let
 Společnost Penny Market si v těchto 
dnech připomíná 25 let působení na českém 
trhu. První prodejnu otevřela v roce 1997 
v Plzni na ulici Gerská. Za tu dobu se její síť 
rozrostla na 400 obchodů po celé zemi a stala 
se jedním z největších zaměstnavatelů v zemi. 
Dává práci více než 6 000 lidem, kteří ročně 
obslouží na 150 milionů zákazníků. Mezi nej-
významnější milníky v historii Penny Marketu patří 
převzetí sítě prodejen společnosti Plus s jejími 146 

SLOVO 
ODBORNICE!
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Aktuální informace z trhu 
najdete v našem pravidelném 
elektronickém newsletteru 
a na www.zboziaprodej.cz/zpravy



prodejnami v roce 2008. Tehdy se začala psát jeho 
novodobá historie. V roce 2017 začal Penny Market 
s modernizací své prodejní sítě, kterou plánuje do-
končit v letošním roce. 

Danone završilo akvizici 
společnosti Nutricia

 Společnosti Danone a Nutricia v České 
republice a na Slovensku od ledna tohoto 
roku vystupují pod společným názvem Da-
none. Završila se tím plánovaná transformace 
a od ledna 2022 společnost Danone převzala 
pod svůj management podnikání v oblasti 
kojenecké a klinické výživy včetně lokálních 
aktivit a obchodních divizí společnosti Nutri-
cia i po právní stránce. Fúze společností je 
dalším plánovaným krokem transformace 
„Local First“.

V listopadu 2021 oznámila společnost Danone svůj 
globální plán restrukturalizace a reorganizace. 
Ústřední myšlenkou je zefektivnění řízení podni-
kání, s jedinou obchodní jednotkou v každé zemi 
působnosti. Vzhledem k národní blízkosti České 
a Slovenské republiky vytvářejí tyto země jeden 
celek. Všechny podniky a kategorie produktů Da-
none jsou zastoupené na lokální úrovni jednou 
společností, která má větší autonomii při rozhodo-
vání. Díky tomu se lokální trhy a potřeby spotřebi-
telů dostávají ještě víc do popředí. 

 LET’S REUNITE 
 FOR BUSINESS.

Düsseldorf, Germany Düsseldorf, Germany 
15.-17. květen 2022 květen 2022

THE WORLD’S NO. 1THE WORLD’S NO. 1
Mezinárodní odborný Mezinárodní odborný 
veletrh vína a lihovinveletrh vína a lihovin

A je to opět tady!
Jedinečné místo setkání odborníkné místo setkání odborníkůů
na vína a lihoviny Vás očekává s novým 
uspořádáním v pavilonech a novou 
protiepidemickou koncepcí. Zažijte u nás 
v Düsseldorfu nové ročníky a aktuální 
trendy z celého světa – v profesionální 
atmosféře, na kterou jste zvyklí.

Informace pro návštěvníky, 

prodej vstupenek, komplexní cestovní služby:

Veletrhy Brno, a. s. – Miroslav Kožnar

Výstaviště 1 – 603 00 Brno

Tel. +420 541 159 190 – GSM +420 602 594 810

mkoznar@bvv.cz 

www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici/cestovni-sluzby

Již nyní možnost 
zakoupení 

eVstupenky!

NEW DATE!

Trend Show 
pro Craft Drinky v 
samostatné hale 7.0

www.prowein.com

pwe2202_NEW_Anz_Besucher_155x260+4_CZ.indd   1 04.03.22   13:00

inzerce

Tesco zavírá 
diskontní síť Jack’s
 Britská společnost Tesco oznámila uza-
vření všech třinácti diskontních prodejen 
Jack’s s vysvětlením, že chce soustředit zdroje 
na poskytování služeb prostřednictvím svého 
hlavního podnikání. Šest obchodů se pře-
mění na supermarkety Tesco, zbývajících 

sedm bude v příštích měsících uzavřeno. 
Podle serveru theguardian.com zavírá ostrovní re-
tailový gigant Tesco svůj diskontní řetězec Jack’s, 
který byl vytvořen s cílem získat zpět zákazníky 
z konkurenčního Aldi a Lidlu. Největší britský ob-
chodník s potravinami otevřel první obchody Jack´s 
v září 2018 a měl ambiciózní plány.

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

Ivana 
Procházková

SPECIALISTKA 

NA POTRAVINÁŘSKÝ 

PRŮMYSL

VE TŘECH 
SLOVECH:

Inovace
Konference
Potravinářství
Ivana Procházková, 
retail konzultantka, ProVeg Česko

Ochutnejte s námi 
budoucnost

Potravinářský průmysl máme zažitý vnímat jako 
masivního hráče ekonomiky. Logicky. Toto tradič-
ní odvětví světově generuje přes 25 trilionů dolarů 
a v Česku jej reprezentuje více než 8 700 podniků.
I v našem měřítku se jedná o obor silný a hrdý, ale 
často o něm mluvíme i ve smyslu, že se mění jen 
s velkou neochotou a těžkopádností. Přitom stačí 
změna úhlu pohledu, a co vidíme? Stojí před námi 
výsledek lidské činnosti, historie, synergie i soutěže. 
Je to další inovátor na křižovatce, který sice s osty-
chem a pochybami, ale vykročil a vykračuje směrem 
kupředu. Máte chuť si cestu projít spolu s ním a vidět 
aktuální příležitosti a výzvy skutečnýma očima po-
travinářství – našeho hrdiny?

V první části New Food Forum čeká našeho hrdinu 
vytržení ze spánku: jeho svět po dobu pár staletí, 
a zejména posledních desetiletí, fungoval zaběhnu-
tým způsobem. Čeho se však držíme, už dávno není, 
navnadí úvodní keynote Tobiase Leenaerta (ProVeg) 
i představení Green Deal jako příležitosti. Pozoro-
vat hrdinu, jak naviguje nové vody, budeme očima 
Tesco, Alpro a jejich dat, posunů i přešlapů a mění-
cích se spotřebitelských preferencí. Moudrým učite-
lem, který přispěchá na příslovečnou pomoc, bude 
panelová diskuse konkrétních case studies a také 
catering. Ten předá do rukou hmatatelné zbraně 
v podobě nových chutí, surovin – ale i energie na 
další program.

Našeho hrdinu čeká to hlavní: prodrat se spletí pří-
ležitostí, které se tváří jako překážky, od obalů přes 
investice, reportování, řízení financí. A dorazíme 
až k příkladům kultivace masa a dalších šancí pro 
masové i nemasové hráče českého potravinářského 
byznysu. Samotné vítězství tak nebude o konkrétní 
destinaci, ale o nově objevené ochotě projít cestu 
společně s narovnaným pohledem na obor, ve kte-
rém pracujete a který posouváte. 

Ochutnáte s námi budoucnost? 
Přidejte se k nám dne 12. 4. 2022
na New Food Forum
(newfood forum.cz).

VE STRUČNOSTI:

Řetězce 
pomáhají 

a podporují
 Jednotlivé obchodní řetězce sdružené ve 
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR 
ČR) poskytly za prvních 14 dnů od napadení 
Ukrajiny Ruskem pomoc v celkové hodnotě 
126 milionů Kč. Jedná se nejen o finanční 
dary, ale také o přímou potravinovou pod-
poru a základní hygienické prostředky pro 
ukrajinské uprchlíky. Rovněž posílají potravi-
nové dary v objemu desítek tun přímo na 
Ukrajinu. Retaileři vyplatí minimálně 50 % 
mzdy rodinám zaměstnanců, kteří museli 
z důvodu válečného konfliktu opustit své za-
městnání. „Velmi mě těší, že řetězce na humani-

tární krizi zareagovaly skutečně obratem a vysly-
šely volání nejen jednotlivých potravinových bank, 
ale i organizace Člověk v tísni nebo vedení Prahy,“ 
uvádí Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR. A do-
dává: „Přímá potravinová pomoc směřuje na Ukra-
jinu, do oblasti slovensko-ukrajinských hranic 
a rovněž i do Krajského asistenčního centra pro 
uprchlíky v pražském Kongresovém centru a na 
hlavním nádraží. Během prvních 14 dnů se takto 
sešlo 114 tun potravin, což v přepočtu činí 228 tisíc 
porcí jídla.“

O pomoci jednotlivých zástupců českého re-
tailu čtěte na www.zboziaprodej.cz. 

Hervis prodává 
osm českých prodejen 
Intersportu

 Prodejce sportovního zboží Hervis se síd-
lem v Rakousku se po dvaceti letech stahuje 
z českého trhu. Osm z jeho šestnácti tuzem-
ských prodejen přebírá konkurenční společ-
nost Intersport. Smlouva, která podléhá 

schválení regulačními orgány, byla uzavřena 
v loňském listopadu, převod prodejen je plá-
nován na polovinu roku 2022. Obě strany se 
domluvily, že kupní cena nebude zveřejněna.

Od poloviny roku 2022 má být na Intersport pře-
jmenováno osm současných prodejen Hervis. 
Podle Nicole Berkmannové, mluvčí vlastníka ře-
tězce Hervis, obchodní skupiny SPAR, se jedná 
o obchody v Praze, Brně, Zlíně, Českých Budějo-
vicích, Karlových Varech a Trutnově. Smlouva 
mezi konkurenčními společnostmi byla pode-
psána 5. listopadu 2021. České zastoupení Hervis 
Sport a móda se rozhodlo k aktuálnímu stavu 
nevyjadřovat. 

Rossmann hlásí 
nárůst tržeb 
o 13 procent
 Síť drogerií Rossmann provozující v České 
republice v současnosti 155 prodejen je klíčo-
vým hráčem na tuzemském trhu a vykazuje 
významný růst. V loňském roce dosáhla celá spo-
lečnost obratu ve výši 11‚1 miliard eur s celkovým 
 růstem 8‚1 %, přičemž tržby v České republice se 
v meziročním srovnání zvýšily o 13 % na více než 

4‚55 miliardy Kč. Za poslední tři roky tak drogerie 
Rossmann rostla ve srovnání s konkurencí více než 
dvojnásobným tempem. Koncern Rossmann působí 
v současné době v osmi evropských státech, čítá 
4 361 prodejen a zaměstnává 56 500 zaměstnanců. 
V letošním roce slaví 50 let od svého založení, kdy 
v roce 1972 otevřel Dirk Roßmann svou první samo-
obslužnou prodejnu v Německu. 

Penny Market 
je tu 25 let
 Společnost Penny Market si v těchto 
dnech připomíná 25 let působení na českém 
trhu. První prodejnu otevřela v roce 1997 
v Plzni na ulici Gerská. Za tu dobu se její síť 
rozrostla na 400 obchodů po celé zemi a stala 
se jedním z největších zaměstnavatelů v zemi. 
Dává práci více než 6 000 lidem, kteří ročně 
obslouží na 150 milionů zákazníků. Mezi nej-
významnější milníky v historii Penny Marketu patří 
převzetí sítě prodejen společnosti Plus s jejími 146 

SLOVO 
ODBORNICE!
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

KDO JE KDE

  Marek Ševčík je marketingovým ředite-
lem společnosti Danone v České republice 
a na Slovensku. Má na starosti komunikaci rost-
linných značek, mléčných výrobků a dětských vý-
živ. Do firmy přišel v roce 2006 a má profesní zku-
šenosti z marketingu a obchodu. 

Kováříkovi, který v Electro Worldu ukončil své pů-
sobení na konci prosince. 

  Od 1. března se Petr Filipec stal novým 
obchodním ředitelem společnosti 4 P & P. Do 
nového působiště si přináší mnoholeté zkušenosti 
ze společnosti Coca-Cola HBC ČR, kde působil na 
různých manažerských pozicích v odděleních s klí-
čovými zákazníky, obchodu a marketingu.  

  Do funkce výkonného ředitele Svazu pe-
kařů a cukrářů v České republice byl jmenován 
Bohumil Hlavatý. Nahradil Jaromíra Dřízala, jenž 
odchází po 13 letech do důchodu. Na pozici před-
sedy představenstva byl zvolen Petr Křivka.  

Více personálních změn najdete 
na www.zboziaprodej.cz

POVÝŠENÍ

  Jednota, spotřební družstvo České Budě-
jovice, má od února novou posilu ve vedení. 
Pozici ředitele marketingu a rozvoje zastává Pavel 
Primus. Dosud pracoval jako vedoucí obchodně pro-
vozního odboru Jednoty, obchodního družstva Tá-
bor. Vrací se tak do svého dřívějšího působiště, kde 
mezi roky 2002 a 2013 zastával více pozic ve vede-
ní provozu, marketingu a obchodu družstva. 

  Společnost Electro World oznámila per-
sonální změnu. Marketingovou manažerkou se 
stala Hana Veleková. V síti kamenných elektropro-
dejen s e-shopem začala pracovat na začátku úno-
ra a nastoupila tak na uvolněné místo po Tomáši 

PŘÍCHODY

ŽE NEJSOU LIDI? ALE JSOU!
A NAJDETE JE ON-LINE U NÁS.

  Pracovní pozice na webu 
www.zboziaprodej.cz na celý měsíc

 Job týdne v newsletteru ZaPnews

  Sdílení pracovní pozice na profily 
ZaP na LinkedInu a Facebooku

DOMLUVTE SI SVŮJ PRACOVNÍ INZERÁT UŽ DNES!
TO VŠE ZA ZAVÁDĚCÍ CENU 15 000 KČ!

3 200 sledujících

Distribuován na 3 400 
e-mailových adres

16 600 návštěvníků
za měsíc

KONTAKT KAROLÍNA BEZUNKOVÁ
+420 603 823 515
karolina.bezunkova@atoz.cz

0154-22_ZaP_JOBS_INZ_240x170.indd   10154-22_ZaP_JOBS_INZ_240x170.indd   1 17.03.2022   14:5217.03.2022   14:52

inzerce



12–13/05/2022
PRAHA

EASTLOG 2022
homo logisticus

  Jedním z nejsilnějších „průmyslů“ ve střední 
Evropě je logistika. Neobejde se bez ní skoro nic, 
kde je nutný pohyb „hmoty“. A logistika se pořád 
neobejde bez člověka. Řidiči, skladníci, plánovači, 
dispečeři, kurýři nebo pickeři tvoří páteř moderní 
společnosti. Logistiku a dodavatelské řetězce těžce 
zasáhla pandemie, a kongres Eastlog si proto po-
loží otázku, jak předefinovala roli člověka. Změnila 
pandemie trvale způsob, jak člověk vykonává práci 
v logistice? Urychlila se automatizace, digitalizace 
a robotizace? Na jaké pozice směřují lidé, kterým 
vzal práci stroj nebo software? Co jsou nové po-
třebné kompetence v logistice? Jak přilákat nové 
řidiče a kurýry? Kterou práci v logistice lze a bude 
možné vykonávat trvale na dálku? Jak dlouho ještě 
potrvá majestát člověka v logistice? A skončí vůbec 
někdy? 

www.eastlog.cz
+420 733 521 575
terezia.radkova@atoz.cz

02/06/2022
PRAHA

SAMOŠKA 
27. kongres na podporu 
tradičního trhu

  Ekonomické dopady celosvětového boje s ko-
ronavirem i války na Ukrajině se promítají také do 
podnikání v maloobchodě. Stoupající ceny energií, 
surovin, obalů či dopravy mají za následek jak zvy-
šování prodejních cen zboží, tak nákladů na provoz 
obchodu. Kde hledat možné úspory, do kterých 
technologií investovat, a snížit tak náklady? Jak 
pracovat s cenou a které výrobky jsou cenově nej-
citlivější? Na tyto a další otázky bude hledat odpo-
vědi červnový kongres Samoška, který proběhne 
v Aquapalace Hotelu Prague. 

www.samoska-kongres.cz
+420 733 553 554
jana.havlickova@atoz.cz

AGENDA

12/04/2022
PRAHA

NEW FOOD FORUM
konference organizace 
ProVeg Česko

  New Food Forum se uskuteční 12. dubna 
v moderních eventových prostorech v samém 
srdci pražského Karlína: Spojka Events. Mezi další 
partnery konference patří také Innova Market In-
sights, Deloitte, EIT Food, Impact Hub a časopis 
Zboží&Prodej. Rostlinný catering během celého 
dne zajistí Perfect Canteen. Hladký průběh kon-
ference partnersky zajistí eventová agentura  
M-ocean, která se zaměřuje na tvorbu udržitel-
ných událostí. 

www.newfoodforum.cz
+420 720 658 032
martin.ranninger@proveg.com

26/04/2022
PRAHA 

CO ZAJÍMÁ 
 DODAVATELE POP?
seminář POPAI CE

  Jak retail může pomoci (nejen) dodavatelům 
POP materiálů? Jak to vidí zadavatelé? V rámci pro-
gramu odpoledního semináře, který proběhne 
v přednáškových prostorech Magenta Experience 
Center, Arkády Pankrác, představí zástupci zada-
vatelů jejich pohled na současné trendy v retailo-
vém prostředí. 

www.popai.cz
+420 775 989 853
dkrofianova@popai.cz

24 sáčků s překvapením 
s PLAYMOBIL fi gurkami

NDMOC 
59 Kč

PLAYMOBIL Figures jsou 
dostupné samostatně 

i v pultových displejích.

Figures od PLAYMOBIL patří 
k oblíbeným impulzivním 
produktům, díky kterým 
získavají i nehračkářské 

prodejny dodatečnou marži. 

Nic není nemožnéNic není nemožné
PLAYMOBILPLAYMOBIL

V případě zájmu nás kontaktujte na: 
Livia_Cadova@playmobil.de, 

+420 722 986 755
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

KDO JE KDE

  Marek Ševčík je marketingovým ředite-
lem společnosti Danone v České republice 
a na Slovensku. Má na starosti komunikaci rost-
linných značek, mléčných výrobků a dětských vý-
živ. Do firmy přišel v roce 2006 a má profesní zku-
šenosti z marketingu a obchodu. 

Kováříkovi, který v Electro Worldu ukončil své pů-
sobení na konci prosince. 

  Od 1. března se Petr Filipec stal novým 
obchodním ředitelem společnosti 4 P & P. Do 
nového působiště si přináší mnoholeté zkušenosti 
ze společnosti Coca-Cola HBC ČR, kde působil na 
různých manažerských pozicích v odděleních s klí-
čovými zákazníky, obchodu a marketingu.  

  Do funkce výkonného ředitele Svazu pe-
kařů a cukrářů v České republice byl jmenován 
Bohumil Hlavatý. Nahradil Jaromíra Dřízala, jenž 
odchází po 13 letech do důchodu. Na pozici před-
sedy představenstva byl zvolen Petr Křivka.  

Více personálních změn najdete 
na www.zboziaprodej.cz

POVÝŠENÍ

  Jednota, spotřební družstvo České Budě-
jovice, má od února novou posilu ve vedení. 
Pozici ředitele marketingu a rozvoje zastává Pavel 
Primus. Dosud pracoval jako vedoucí obchodně pro-
vozního odboru Jednoty, obchodního družstva Tá-
bor. Vrací se tak do svého dřívějšího působiště, kde 
mezi roky 2002 a 2013 zastával více pozic ve vede-
ní provozu, marketingu a obchodu družstva. 

  Společnost Electro World oznámila per-
sonální změnu. Marketingovou manažerkou se 
stala Hana Veleková. V síti kamenných elektropro-
dejen s e-shopem začala pracovat na začátku úno-
ra a nastoupila tak na uvolněné místo po Tomáši 

PŘÍCHODY

ŽE NEJSOU LIDI? ALE JSOU!
A NAJDETE JE ON-LINE U NÁS.

  Pracovní pozice na webu 
www.zboziaprodej.cz na celý měsíc

 Job týdne v newsletteru ZaPnews

  Sdílení pracovní pozice na profily 
ZaP na LinkedInu a Facebooku

DOMLUVTE SI SVŮJ PRACOVNÍ INZERÁT UŽ DNES!
TO VŠE ZA ZAVÁDĚCÍ CENU 15 000 KČ!

3 200 sledujících

Distribuován na 3 400 
e-mailových adres

16 600 návštěvníků
za měsíc

KONTAKT KAROLÍNA BEZUNKOVÁ
+420 603 823 515
karolina.bezunkova@atoz.cz

0154-22_ZaP_JOBS_INZ_240x170.indd   10154-22_ZaP_JOBS_INZ_240x170.indd   1 17.03.2022   14:5217.03.2022   14:52
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI...

SVĚTOBĚŽNÍCI RETAILU

Co zaujalo 
Pavla
v Dubaji

Arabská
inspirace

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI...

Milí příznivci českého retailu, 

i v této náročné době se mi opět podařilo 

vycestovat. Tentokrát do města 

budoucnosti, do Dubaje. Hlavním cílem 

byla návštěva světové výstavy Expo 2020. 

Přesto se nevyhnete retailu, i když jej 

v tomto velkém městě není moc. 

Tedy pokud myslíme ten rychloobrátkový. 

Toho ostatního je tu více než dost. 

Hlavním poznatkem při návštěvě Dubaje bylo 

to, že se vám snaží všechno co možná nejvíce 

usnadnit, abyste se nemuseli moc nadřít 

a měli všechno po ruce a k dispozici. Velký 

důraz je kladen na čerstvost a dostupnost.

ATOZ RETAIL TEAM 

& PAN / PANÍ

PRODEJCE POTRAVIN

ČESKÁ REPUBLIKA

Pavel Kotrbáček

N°39

Typický příklad, jak si zjednodušit život. 
Nechce se vám loupat či krájet cibuli nebo 
česnek? Nevadí. Kupte si je už oloupané 
a nakrájené na kolečka či na kostičky. 

Na ochucená mléka jsme už taky zvyklí. 
Ale co takové ochucené velbloudí mléko, třeba se 
šafránem? Chuťově velice lahodné. A nemá ten 
pověstný „ocásek“, jako třeba mléka ovčí nebo kozí.

KOLEČKA NEBO KOSTIČKY

OD VELBLOUDA

NAKUPOVÁNÍ S KÁVOU V RUCE
Máte chuť na kávu během 
nákupu? Není problém. Skočte 
si do kavárny a vychutnejte si 
i něco dobrého ve vedlejší pekárně. 
A to vše na prodejní ploše. 

Podnebí Arabského poloostrova je velice suché a horké. 
Proto na každém rohu v Dubaji najdete automaty na 
čerstvou pomerančovou šťávu a na zmrzlinu, kterou si 
sami natočíte. Tyto fotografie jsou z dubajského metra. 

PROTI SUCHU A HORKU

Co si pěstovat vlastní houby? 
NA HOUBY DO OBCHODU
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

INFORMAČNÍ PASÁŽ

Poznámky 
z Petrova

 blogu

pro rodinná setkání. Nevím, jak u vás, ale pro mě 
to byl normální pracovní den. Jediným ozvláštně-
ním bylo to, že jsem s díky přijímal gratulace ke 
svátku s tím, že ho neslavím, ale připomínám, 
 ovšem až v červnu, společně s Pavlem. Když už 
svátek, tak ve dvou… 

Dobře i špatně
 V tuzemsku je podle studie poradenské spo-
lečnosti Dun & Bradstreet aktuálně 529 051 plátců 
DPH. Celkem bylo vloni zaregistrováno 28 695 
nových plátců DPH, ovšem celkový počet firem 
odvádějících DPH se meziročně zvýšil jen o 6 739 
subjektů. Jedná se o nejvyšší nárůst za poslední tři 
roky. Jsou za ním hlavně společnosti s ručením 
omezeným a akciové firmy, počet plátců DPH se 
přitom mezi živnostníky snížil o víc než 600. Jak 
studie dále potvrzuje, jsou u nás registrovány té-

měř tři miliony subjektů, ale DPH odvádí jen 
18 % z nich. Jak známo, zákonnou 

povinnost odvádět DPH má kaž-
dý podnikatelský subjekt, kte-

rý za předchozích 12 měsí-
ců dosáhl obrat jeden 

milion korun, nebo se 
k plátcovství DPH může 
přihlásit dobrovolně. 
Nejvíc plátců podniká 
v oblasti velkoobcho-
du, stravování, výstav-
by budov a silniční 
nákladní dopravy. Do 

desítky oborů činností, 
kde vyvíjí aktivity nejvíce 

plátců DPH, patří i malo-
obchod v nespecializova-

ných prodejnách. Vloni zahr-
noval 15 696 subjektů, meziročně 

o téměř 27 % víc. A to není špatné 
znamení, myslím. 

Sting a ti druzí
 Trendy hýbou nejenom výrobou, dopravou či 
maloobchodem. Aktuálně je v kurzu i prodej 
 autorských práv. V nedávné době skupinu muzi-
kantů, jako je Billy Gibbons, Bob Dylan nebo Bru-
ce Springsteen, rozšířil Sting, který se vzdal výno-
sů z vlastní tvorby, ale také podílu na písních 
slavné skupiny The Police. Přesná částka, za kterou 
společnost Universal Music Group jeho hudbu 
koupila, nebyla zveřejněna. Odhady mluví o zhru-
ba 300 milionech dolarů. Slušné přilepšení k dů-
chodu, že? 

Vtip měsíce
 Žena se ptá muže: Prosím tě, všude se teď mlu-
ví o inflaci. Můžeš mi vysvětlit, co to ta inflace vlast-
ně je? Muž odpoví: Moje milá, před dvaceti lety jsi 
měla míry 90–60–90, že? Dnes máš 120–90–120. 
Je to sice víc, ale má to menší hodnotu. 

Miliony za spořič
 Cena za třicet vteřin reklamního prostoru bě-
hem letošního Super Bowlu neboli finále ligy ame-
rického fotbalu mezi Los Angeles Rams a Cincinna-
ti Bengals, které nakonec vyhrál první jmenovaný 
tým, vyšla na 6‚5 až 7 milionů dolarů (140 až 150 
milionů korun). Kryptoměnová směnárna Coinbase 
podle odborníků využila svou zakoupenou minutu 
naprosto geniálně. Na zčernalé obrazovce nechala 
vzduchem poletovat jen malý QR kód, který se od-
rážel od okrajů televize. Touto přeměnou hesla 
„v jednoduchosti je krása“ na „v jednoduchosti je 
byznys“ bylo prostým sejmutím kódu telefonem za 
minutu přilákáno na registrační stránku firmy dva-
cet milionů lidí. Přitom, pokud to někdo neudělal, 
vůbec nevěděl, o co jde. Logo společnosti se obje-
vovalo až v posledních sekundách reklamy. Šlo 
o sázku na lidskou zvědavost. A podařilo se, webo-
vá stránka směnárny totiž kvůli vysoké návštěvnos-
ti klekla. A mluví a píše se o tom ještě dlouho po 
této akci, která patří k nejsledovanějším sportov-
ním událostem roku. I kvůli reklamám, které 
stojí stále více peněz. 

A co my?
 Belgická vláda se 
před nedávnem shod-
la na reformě pracov-
ního trhu. Podle ní by 
obyvatelé více než 
jede náctimilionového 
království v budoucnu 
mohli pracovat jen čtyři 
dny v týdnu při stejném 
objemu práce a při stejné 
mzdě. Cílem je poskytnout 
zaměstnancům více flexibility 
a svobody. Belgičané s plným úvaz-
kem by tak mohli pracovat denně až deset 
hodin, aby vše stihli za čtyři dny. Budou si moci 
vybrat, jestli budou během jednoho týdne praco-
vat více a následující týden méně. Dohoda také 
zavádí právo nebýt po běžné pracovní době dosa-
žitelný. Týkat se má firem s více než dvaceti za-
městnanci. Belgie není v tomto uvažování sama. 
S myšlenkou na čtyřdenní pracovní týden koketu-
je i Finsko a Španělsko, za svou ji už přijalo Dánsko 
a Island. A co na to naši odpovědní? 

Všude samé dvojky
 Na poslední únorové úterý připadlo jedno 
z takzvaných magických dat. Datum 22.02.2022 
přitahuje pozornost jak výskytem samých dvojek, 
které jsou v numerologii brány za symbol partner-
ství a propojení, tak i tím, že se toto datum dá číst 
také pozpátku. Tohoto palindromu se dočkáme až 
za osm let, a to 03.02.2030. A magičnost data 
doplňuje rekordní počet dvojek, na který si počká-
me dvě stě let. Někteří v této kombinaci viděli šan-
ci pro zásadní rozhodnutí, uzavření sázky nebo ke 
svatbě. Potvrzují to i obřadní síně, které v ten den 
praskaly ve švech. Podle astrologů a numerologů 
je totiž toto datum harmonické a ženy prý mnoh-
dy volí intuitivně data s častými dvojkami k uspo-
řádání svatby či rozhodnutí založit rodinu. Údajně 
jde také o kladný vstup do nového dění a toto 
i podobná data mohou být kromě svateb vhodná 
i pro pracovní pohovor, nový nástup do práce či  Kontaktujte Petra:

petr.hribal@atoz.cz

Pro, nebo proti?
 Mléko, nebo jeho rostlinné al-
ternativy? Toto aktuálně diskutované 
téma by se mělo vyvarovat vzájemné-
ho očerňování zástupců klasického 
a netradičního přísunu živin. Na mís-
tě je detailní informovanost spotřebi-
tele o výhodách i nevýhodách obou 
možností. A ať si pak vybere. 



NOVÉ INOVACE UŽ BRZY VSTOUPÍ DO HRY...

PŘI REGISTRACI DO 31. 3. 2022 ZÍSKÁ 
KAŽDÝ NOMINOVANÝ PRODUKT:
>  Prostor k vyobrazení v časopise Zboží&Prodej
>  Představení v rámci newsletteru
>  Propagaci na sociálních sítích

84 % lidí obecně přiznává vyšší důvěru v produkty, které získají nezávislé 
spotřebitelské ocenění.*
* Dle průzkumu realizovaného agenturou SC&C na reprezentativním vzorku 774 respondentů v únoru 2020.

DOPŘEJTE I SVÝM NOVINKÁM 
ŠANCI NA VÍTĚZSTVÍ!

? ? ? ? ? ? ?

SPOTŘEBITELÉ VOLÍ, 

  PRODEJE ROSTOU

VOLBA SPOTŘEBITELŮ 2022: 
REGISTRUJTE SVÉ NOVINKY PRÁVĚ TEĎ!
REGISTRACE PRO VELKÝ ZÁJEM 
PRODLOUŽENA DO 8. 4. 2022

PRO ÚSPĚCH VAŠICH NOVINEK 
KONTAKTUJTE:

PETRA FAJFROVÁ
project manager, +420 739 571 385
petra.fajfrova@atoz.cz

www.volbaspotrebitelu.cz  
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minutu přilákáno na registrační stránku firmy dva-
cet milionů lidí. Přitom, pokud to někdo neudělal, 
vůbec nevěděl, o co jde. Logo společnosti se obje-
vovalo až v posledních sekundách reklamy. Šlo 
o sázku na lidskou zvědavost. A podařilo se, webo-
vá stránka směnárny totiž kvůli vysoké návštěvnos-
ti klekla. A mluví a píše se o tom ještě dlouho po 
této akci, která patří k nejsledovanějším sportov-
ním událostem roku. I kvůli reklamám, které 
stojí stále více peněz. 

A co my?
 Belgická vláda se 
před nedávnem shod-
la na reformě pracov-
ního trhu. Podle ní by 
obyvatelé více než 
jede náctimilionového 
království v budoucnu 
mohli pracovat jen čtyři 
dny v týdnu při stejném 
objemu práce a při stejné 
mzdě. Cílem je poskytnout 
zaměstnancům více flexibility 
a svobody. Belgičané s plným úvaz-
kem by tak mohli pracovat denně až deset 
hodin, aby vše stihli za čtyři dny. Budou si moci 
vybrat, jestli budou během jednoho týdne praco-
vat více a následující týden méně. Dohoda také 
zavádí právo nebýt po běžné pracovní době dosa-
žitelný. Týkat se má firem s více než dvaceti za-
městnanci. Belgie není v tomto uvažování sama. 
S myšlenkou na čtyřdenní pracovní týden koketu-
je i Finsko a Španělsko, za svou ji už přijalo Dánsko 
a Island. A co na to naši odpovědní? 

Všude samé dvojky
 Na poslední únorové úterý připadlo jedno 
z takzvaných magických dat. Datum 22.02.2022 
přitahuje pozornost jak výskytem samých dvojek, 
které jsou v numerologii brány za symbol partner-
ství a propojení, tak i tím, že se toto datum dá číst 
také pozpátku. Tohoto palindromu se dočkáme až 
za osm let, a to 03.02.2030. A magičnost data 
doplňuje rekordní počet dvojek, na který si počká-
me dvě stě let. Někteří v této kombinaci viděli šan-
ci pro zásadní rozhodnutí, uzavření sázky nebo ke 
svatbě. Potvrzují to i obřadní síně, které v ten den 
praskaly ve švech. Podle astrologů a numerologů 
je totiž toto datum harmonické a ženy prý mnoh-
dy volí intuitivně data s častými dvojkami k uspo-
řádání svatby či rozhodnutí založit rodinu. Údajně 
jde také o kladný vstup do nového dění a toto 
i podobná data mohou být kromě svateb vhodná 
i pro pracovní pohovor, nový nástup do práce či  Kontaktujte Petra:

petr.hribal@atoz.cz

Pro, nebo proti?
 Mléko, nebo jeho rostlinné al-
ternativy? Toto aktuálně diskutované 
téma by se mělo vyvarovat vzájemné-
ho očerňování zástupců klasického 
a netradičního přísunu živin. Na mís-
tě je detailní informovanost spotřebi-
tele o výhodách i nevýhodách obou 
možností. A ať si pak vybere. 
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Mezinárodní diskontní řetězec s nepotravinářským zbožím 
Action nedávno otevřel své druhé distribuční centrum 
v Polsku. Jedná se o jedenácté distribuční centrum 
společnosti v Evropě, odkud jsou zásobovány také prodejny 
v Česku. Těch v posledních dvou letech dynamicky přibývá.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

generální ředitel, 
Action Czech Republic

Petr Juliš
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Z načka Action vstoupila na 
český trh v roce 2020 a hned 
od začátku nasadila, i přes 
pandemii, slušné tempo ex-

panze. A to se podle jejího generálního ředi-
tele Petra Juliše měnit příliš nebude.

Jaké jsou vaše další plány pro expanzi?

Tempo expanze chceme udržet minimálně na stejné 
úrovni jako loni. Dnes máme v České republice 
25 prodejen. V Praze už jsou aktuálně tři a další měs-
ta se připravují, třeba Staré Město u Uherského Hra-
diště a Žatec. Nechci říkat konkrétní číslo, o kolik se 
letos rozrosteme, jsme na trhu ještě poměrně krátce 
a máme rozjednaných spoustu možností. Ale nové 
prodejny určitě chystáme a podobně to probíhá 
v rámci celé Evropy.

Podle jakého klíče expanze probíhá? 
Co je pro vás při rozhodování nejdůležitější?

Zásadní myšlenka je, že chceme být blízko zákaz-
níka. Proto nám vyhovují obchodní centra, retail 
parky nebo třeba sídlištní komplexy, zkrátka hustě 
obydlená místa. Máme takto úspěšný obchod tře-
ba v Kroměříži vedle starší prodejny potravin a fun-
guje velmi dobře. Druhá věc je velikost prodejny, 
pro náš koncept potřebujeme 800–1000 metrů 
čtverečních. Jsme jeden formát a jedna značka, 
a to neplánujeme měnit. Třetí věc je spádová ob-
last. Řešíme dojezdovou vzdálenost a spádovost 
přibližně 30 až 40 tisíc lidí.

Co synergie s jinými obchody?

Chceme být dobře viditelní, jde nám o vyšší frekven-
ci nákupů a lokalitu s dobrou možností parkování. 
Takže nás to logicky táhne i do nákupních center. 
Na druhou stranu máme samostatně stojící obchody 
mimo rušné lokality a fungují také velmi dobře. Tak-
že synergie je přínosná, ale není nezbytná.

Loni v září jste otevřeli distribuční centrum 
v Bratislavě. Bude zásobovat Čechy?

Centrum zatím obsluhuje rakouský trh, kde je osm 
desítek prodejen. Český trh je zásobován z polské-
ho distribučního skladu, s tím bratislavským ale do 
budoucna také počítáme.

V souvislosti s konceptem Actionu často 
zmiňujete jeho unikátnost. 
V čem tedy spočívá?

Koncept Action se velmi těžko popisuje. Prostě ho 
musíte navštívit. Podobný koncept v tuzemsku ne-
najdete, ačkoli samozřejmě pro každou kategorii 
máme své konkurenty. Jako celek jsme ale jedineč-
ní. Máme motto, které říká to podstatné – malé 
ceny, velké úsměvy. Nabízíme 14 kategorií zboží 
a důležitým prvkem na prodejní ploše je moment 
překvapení. Zákazník tu najde každý týden až 150 
nových výrobků.

První obchody jste otevřeli během pandemie. 
Zdá se, že se vás příliš negativně nedotkla. 
Je to tak?

Během pandemie jsme otevřeli 16 prodejen. 
A ano, prakticky nás neovlivnila, spíš paradoxně 
naši expanzi urychlila. Zákazníci koncept Actionu 
zkrátka velmi rychle přijali.

Během pandemie řada kamenných hráčů 
investovala do rozvoje omnichannelu. 
Vy jste nabídli zákazníkům v některých 
zemích Evropy systém click & collect. 
Myšlenka omnichannelu pro vás není 
budoucnost?

Vždy prověřujeme všechny možnosti. Ale je třeba 
říct, že koncept nejlépe funguje v kamenných pro-
dejnách. Během lockdownu fungoval systém click 
& collect v Rakousku i v Holandsku. To je cesta, 

kterou umíme poměrně rychle aplikovat, když je to 
třeba. Ale zásadní je pro nás stále přivést zákazníka 
do prodejny a nabídnout mu moment  překvapení.

Hezky česky se říká, že jste narazili na 
slabinu, kterou Češi mají – mají zkrátka 
rádi nízké ceny a rádi ušetří. Funguje tahle 
strategie v celé Evropě, nebo jsou Češi 
v něčem výjimeční?

Koncept nízké ceny funguje napříč trhy. Navíc si se 
zákazníky nehrajeme na to, že nabídneme uměle 
vyšší ceny a ty pak škrtáme a nabízíme nízké. 
A myslím, že to zákazník oceňuje. Nízké ceny si 
můžeme dovolit jen perfektně zvládnutými proce-
sy. Od centrálního nákupu přes logistické procesy 
po velmi efektivní procesy v prodejně. A téměř 
žádný marketing.

Co byste z těch procesů, nejen v prodejně, 
vyzdvihl?

V logistice určitě dvoupatrové kamiony, propraco-
vaný systém skládání palet, řazení kontejnerů a po-
dobně. V prodejně je to digitalizace, velmi jedno-
duché tréninkové procesy, dobré proškolení 
manažerů i prodejního personálu. Vybalování zbo-
ží, jeho řazení do regálů… vše má jasný a jedno-
duchý proces.

Pandemie 
zrychlila 
expanzi.

... /...

Zakládáme si 
na momentu 
překvapení
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Mezinárodní diskontní řetězec s nepotravinářským zbožím 
Action nedávno otevřel své druhé distribuční centrum 
v Polsku. Jedná se o jedenácté distribuční centrum 
společnosti v Evropě, odkud jsou zásobovány také prodejny 
v Česku. Těch v posledních dvou letech dynamicky přibývá.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

generální ředitel, 
Action Czech Republic



generální ředitel, Action Czech Republic
Petr Juliš
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SETKÁNÍ

Zmínil jste téměř žádný marketing. 
Jak tuhle část byznysu řešíte? 
Nějak zákazníkům o sobě přece jen 
dáváte vědět.

Při otevření každé prodejny děláme drobný marke-
ting, používáme letáky, abychom dali vědět, že tu 
jsme. Marketing se týká pouze otevření. A pak 
zůstává jediným marketingovým nástrojem sama 
prodejna. Vidíme to na vývoji každotýdenních tr-
žeb. Její pověst se šíří sama. A když mají lidé zájem, 
mohou si na webu objednat elektronické newslet-
tery, které jim chodí s každotýdenní inspirací. Ale 
nijak to „netlačíme“.

Sledujete klesající kupní sílu vašich 
zákazníků? Třeba v nějakém zvýšeném 
náporu v posledních měsících?

Action je ukázkou toho, že jde prodávat zboží 
s dobrou kvalitou za nízkou cenu. Z toho, co vidí-
me, lidé jdou za nízkou cenou rádi. Nabízíme věci 
každodenní spotřeby, od čisticích či pracích pro-
středků po vybavení kanceláře, takže nějaký plá-
novaný nákup v tom určitě je. Klíčovou roli ale 
hraje impulzní nákup v místě prodeje. Máme v pro-
dejně kolem šesti tisíc artiklů a každý týden 150 
novinek, obvykle jde o zajímavé, sezonní věci nebo 
dekorace. Podobným tempem pak výrobky končí.

Pokud se dvě třetiny sortimentu stále mění 
a přibývá každý týden 150 nových výrobků, 
co se naopak nemění a zůstává v nabídce
stabilně?

Vždy to souvisí se sezonní nabídkou. Silné jsou 
Vánoce, Silvestr, Valentýn, Velikonoce, zahrada, 
grilování, pak přichází na řadu zase letní sporty. 
To všechno je součástí onoho momentu překva-
pení. Několik set výrobků je právě dedikovaných 
sezonnímu zboží. Zhruba jedna třetina zůstává, 
a to jsou věci běžné spotřeby jako čisticí a prací 
prostředky, obaly nebo třeba sluchátka či USB ka-
bely. Každá kategorie má stálice, které se nemění. 
Je to takové jádro sortimentu, na který se pak na-
balují ta překvapení.

Zmínil jste, že dobře funguje nabídka 
značkových a privátních výrobků. 
Jaká je tady strategie? A je v plánu 
rozšiřovat kategorii potravin?

Privátních značek máme kolem osmi desítek, jejich 
podíl na prodeji je kolem dvaceti pětadvaceti pro-
cent. Budeme je dále rozvíjet, ale nejlépe funguje 
mix – tedy nabídka značkových a privátních výrob-
ků, které v regále zachováme. Nabídka potravin je 
za nás v tuto chvíli dostačující, uvidíme, jak se bu-
dou měnit trendy. Velmi dobře se daří suchému 
ovoci, oříškům a jejich mixům, skvěle se prodávají 
i značkové sladkosti.

Hodnoty, které vyznává společnost Action, 
najdete na www.zboziaprodej.cz

S kým nejraději 
nakupuji:

S dětmi, je to vždy 
legrace.

Jaký jsem 
zákazník:

Milý a nekonfliktní, 
uvědomělý a s velkou 

dávkou empatie.
Moje nejoblíbenější 

značka:

Životní love brand nemám. 
Ale teď mě třeba baví 

olympijská kolekce od značky 
Alpine Pro – vyrobená v ČR, 

skvělé vzory a výborná 
kvalita.

Jak nejčastěji 
nakupuji:

On-line anebo 
s dětmi v Actionu nebo 
v Decathlonu. On-line 

nakupuji i potraviny. Ty 
ale také rád nakupuji na 

lokálních farmách.

Co mě na 
nakupování 

nebaví:

Fronty a čekání.

Co mě na 
nakupování baví:

Baví mě si věci 
vyzkoušet, nechat se 

inspirovat, hledat něco 
zajímavého.

Oblíbený 
obchod:

Decathlon a Action. 
Decathlon historicky, 

pomáhal jsem 
několik let s jeho 

rozvojem.
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Velkorysé uvítání
Prodejnu Action zákazníci nepřehlédnou, 
výloze vévodí jasné motto: Nízké ceny,

velké úsměvy.

Udržitelnost není jen slovo
Ložní prádlo z biobavlny, které neobsahuje 
ani kousek plastu. Je to efektivní – 
zákazník si může zboží „osahat“ 
a personál prodejny má o starost méně 
s vybalováním a opětovným balením 
zboží. 80 % textilu je z biobavlny.

Sladkosti značkové i privátní
I když je Action řetězcem převážně 
s nepotravinářským zbožím, zákazníci tu najdou 
samozřejmě i potraviny, třeba sladkosti. V rámci 
nich se daří jak značkovým produktům, tak 
i privátním značkám.

Moderně a přehledně
Moderní prostory s širokými 
uličkami před zákazníky nic 
neskrývají. Je tu zhruba 6 000 
artiklů ve 14 kategoriích, ze 
kterých si podle Petra Juliše 
prostě vybere každý.

Nabídka týdne
Nabídka týdne je zajímavým mixem 
právě aktuálního zboží z různých kategorií. 
Cílem je inspirovat zákazníky.

Plánovaný nákup 
s velkou dávkou impulzu
Díky kategoriím, jako je třeba domácí úklid 
nebo vybavení kanceláře, míří zákazníci 
do obchodu za plánovanými nákupy. Až na 
místě je čeká moment překvapení, na 
kterém je založen impulzní nákup.

Dekorace letí
Až nad očekávání dobře se daří 
kategorii dekorací. S ní lze také velmi 
dobře pracovat v rámci sezonních 
nabídek, které zahrnují Vánoce, 
Valentýna, Velikonoce 
a řadu dalších.

2025 = 100 %
Udržitelnost se ctí také u výrobků ze dřeva. 
Tři čtvrtiny sortimentu pochází z udržitelně 
produkované suroviny. Do roku 2025 to bude 
sto procent. Ve dřevě i v textilu. 

generální ředitel, Action Czech Republic
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Nějak zákazníkům o sobě přece jen 
dáváte vědět.

Při otevření každé prodejny děláme drobný marke-
ting, používáme letáky, abychom dali vědět, že tu 
jsme. Marketing se týká pouze otevření. A pak 
zůstává jediným marketingovým nástrojem sama 
prodejna. Vidíme to na vývoji každotýdenních tr-
žeb. Její pověst se šíří sama. A když mají lidé zájem, 
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Sledujete klesající kupní sílu vašich 
zákazníků? Třeba v nějakém zvýšeném 
náporu v posledních měsících?

Action je ukázkou toho, že jde prodávat zboží 
s dobrou kvalitou za nízkou cenu. Z toho, co vidí-
me, lidé jdou za nízkou cenou rádi. Nabízíme věci 
každodenní spotřeby, od čisticích či pracích pro-
středků po vybavení kanceláře, takže nějaký plá-
novaný nákup v tom určitě je. Klíčovou roli ale 
hraje impulzní nákup v místě prodeje. Máme v pro-
dejně kolem šesti tisíc artiklů a každý týden 150 
novinek, obvykle jde o zajímavé, sezonní věci nebo 
dekorace. Podobným tempem pak výrobky končí.

Pokud se dvě třetiny sortimentu stále mění 
a přibývá každý týden 150 nových výrobků, 
co se naopak nemění a zůstává v nabídce
stabilně?

Vždy to souvisí se sezonní nabídkou. Silné jsou 
Vánoce, Silvestr, Valentýn, Velikonoce, zahrada, 
grilování, pak přichází na řadu zase letní sporty. 
To všechno je součástí onoho momentu překva-
pení. Několik set výrobků je právě dedikovaných 
sezonnímu zboží. Zhruba jedna třetina zůstává, 
a to jsou věci běžné spotřeby jako čisticí a prací 
prostředky, obaly nebo třeba sluchátka či USB ka-
bely. Každá kategorie má stálice, které se nemění. 
Je to takové jádro sortimentu, na který se pak na-
balují ta překvapení.

Zmínil jste, že dobře funguje nabídka 
značkových a privátních výrobků. 
Jaká je tady strategie? A je v plánu 
rozšiřovat kategorii potravin?

Privátních značek máme kolem osmi desítek, jejich 
podíl na prodeji je kolem dvaceti pětadvaceti pro-
cent. Budeme je dále rozvíjet, ale nejlépe funguje 
mix – tedy nabídka značkových a privátních výrob-
ků, které v regále zachováme. Nabídka potravin je 
za nás v tuto chvíli dostačující, uvidíme, jak se bu-
dou měnit trendy. Velmi dobře se daří suchému 
ovoci, oříškům a jejich mixům, skvěle se prodávají 
i značkové sladkosti.

Hodnoty, které vyznává společnost Action, 
najdete na www.zboziaprodej.cz

S kým nejraději 
nakupuji:

S dětmi, je to vždy 
legrace.

Jaký jsem 
zákazník:

Milý a nekonfliktní, 
uvědomělý a s velkou 

dávkou empatie.
Moje nejoblíbenější 

značka:

Životní love brand nemám. 
Ale teď mě třeba baví 

olympijská kolekce od značky 
Alpine Pro – vyrobená v ČR, 

skvělé vzory a výborná 
kvalita.

Jak nejčastěji 
nakupuji:

On-line anebo 
s dětmi v Actionu nebo 
v Decathlonu. On-line 

nakupuji i potraviny. Ty 
ale také rád nakupuji na 

lokálních farmách.

Co mě na 
nakupování 

nebaví:

Fronty a čekání.

Co mě na 
nakupování baví:

Baví mě si věci 
vyzkoušet, nechat se 

inspirovat, hledat něco 
zajímavého.

Oblíbený 
obchod:

Decathlon a Action. 
Decathlon historicky, 

pomáhal jsem 
několik let s jeho 

rozvojem.



Je málo témat, ve kterých většina společnosti dokáže najít shodu. Omezení potravinového 
odpadu k nim ale určitě patří. Plýtvání je bohužel nešvarem blahobytu a čísla, která jej 
dokládají, nejsou veselá. Jen v EU podle Ministerstva zemědělství ČR skončí jako odpad 
20 procent vyprodukovaných potravin, celosvětově je to dokonce třetina.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
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TÉMA VYDÁNÍ

U nijních téměř 90 milionů tun 
potravinového odpadu ročně 
představuje v přepočtu zhruba 
175 kilogramů na osobu. Vyšší 
je tento údaj na jihu Evropy, kde 

přesahuje dokonce 200 kilogramů na osobu za rok. 
V ČR hovoří různé zdroje o zhruba padesáti až osm-
desáti kilogramech na osobu ročně.

Domácnosti podle dat Ústavu zemědělské ekono-
miky a informací (ÚZEI) vyprodukují 53 procent 
z potravinového odpadu v Česku, dalších 19 pro-
cent vznikne při zpracování a 12 procent ve stra-
vovacích službách. Jedenáct procent potravinové-
ho odpadu připadá na prvovýrobu a pět procent 
na obchodní sítě. Restaurace a obchody hledají 
cesty, jak množství potravinového odpadu snížit. 
Obchodníci také intenzivně pracují na edukaci zá-

neplýtvat

kazníků právě proto, že nejvíce odpadu vyprodu-
kují domácnosti.

Číslem jedna jsou 
potravinové banky

Potravinový odpad je významným zdrojem sklení-
kových plynů a jeho omezení přináší nejen ekono-
mické úspory, ale má přínos pro životní prostředí 
a pomáhá sociálně slabým. K minimalizaci potravi-
nového odpadu je nutná spolupráce výrobců po-
travin, obchodu, neziskových organizací i státu.

Potravinové banky jsou mezičlánkem, který zame-
zuje plýtvání, a Česká republika patří v otázce spo-
lupráce a zapojení obchodníků k nejlepším v Evro-

pě. Díky rozšiřování skladovacích kapacit mohou 
banky přijímat nejen suché, ale i čerstvé zboží 
a obchodníci potravinovým bankám vycházejí 
vstříc. Maloobchodní síť Albert například nedávno 
darovala potravinovým bankám sedm dodávek 
s chladicími vestavbami, které umožňují dostat do 
potravinových bank právě i čerstvé a zdravé potra-
viny. „Předdefinováváme rutiny v prodejnách a lo-
gistiku tak, abychom stihli čerstvé potraviny včas 
dopravit do potravinových bank a ony je následně 
stihly využít,“ nastiňuje ředitel komunikace Jiří Ma-
reček. Takové potraviny totiž rychle podléhají zká-
ze a je zapotřebí je na konci životnosti tepelně 
opracovat, konzervovat nebo zajistit jejich rychlou 
konzumaci.

Společnost Penny Market vloni odstartovala ve 
spolupráci s Českou federací potravinových bank 

Normální
je zkrátka jídlem
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bě postupujeme podle takzvané pyramidy odpa-
du. To znamená, že zboží před likvidací zlevníme, 
a to dokonce několikrát za sebou,“ popisuje praxi 
sustainability manager Martin Čivrný. Zboží se tak 
nejprve zlevní o 30, později o 50 a více procent. 
Protože se Makro zaměřuje hlavně na B2B zákaz-
níky, platí tu odlišné požadavky na minimální 
trvanlivost než v retailu. „Pokud datum spotřeby 
klesne na 48 hodin, zboží už neprodáváme. Důvo-
dem je nutnost poskytnout dostatek času obchod-
níkům či podnikům v gastro sféře, aby mohli zbo-
ží včas prodat či zpracovat,“ vysvětluje. Makro je 
proto významným partnerem pro potravinové 
banky, protože je schopno poskytnout čerstvé 
zboží v dobré kondici a především s dostatečně 
dlouhou dobou trvanlivosti pro distribuci k přímé 
spotřebě lidem v nouzi.

Správně nacenit zboží a snižovat jeho cenu tak, aby 
se vyprodalo v dobré kondici, řeší prakticky všichni 
obchodníci. Potvrzuje to také Jiří Mareček a přibli-
žuje preventivní kroky: „Cílem je hlavně to, aby po-
travinové přebytky vůbec nevznikaly. Máme propra-
covaný objednávkový systém, díky kterému tvoří 

potravinové přebytky jenom nízké jednotky pro-
cent. Potraviny před expirací prodáváme v rámci 
naší akce Pomozte nám neplýtvat, kde zákazníkům 
takové zboží nabízíme s třicetiprocentní slevou. Pe-
čivo pak ve vybraných prodejnách dvě hodiny před 
zavírací dobou zlevňujeme o 50 procent.“

I v síti Kaufland jdou hlavně cestou prevence a při 
předcházení potravinovému odpadu sázejí na au-
tomatizaci díky systému optimalizace objednávek 
v systému autodispo. „Díky automatickému systé-
mu objednávání dochází k naskladnění právě ta-
kového množství produktů, které vychází z očeká-
vané poptávky,“ vysvětluje Renata Maierl, tisková 
mluvčí společnosti Kaufland Česká republika. Au-
todispo pracuje s výpočty prodejů v posledních 24 
měsících a bere v potaz aktuální zásoby ve skladu 
i v jednotlivých pobočkách. Součástí rozhodovací-
ho procesu jsou ale samozřejmě také lidé, kteří 
aktuální stav a potřeby doplňují.

Podobný proces probíhá také v obchodech společ-
nosti Lidl Česká republika. Podle jejího tiskového 
mluvčího Tomáše Mylera prodejny využívají systém 
objednávek založený na historických datech a datu 
trvanlivosti, sledují minimální dobu spotřeby 
a v dostatečném předstihu reagují snížením pro-
dejní ceny. Novinkou jsou od loňského roku be-
dýnky s ovocem a zeleninou, které retailer pod 
heslem S Lidlem šetříme jídlem nabízí zákazníkům 
v předem neznámém množství. Jejich počet záleží 
vždy na konkrétní prodejně a na množství ovoce 
a zeleniny, které jsou v daný den pro bedýnky, kte-
ré stojí 25 korun, vhodné. Podle Tomáše Mylera 
společnost očekává, že tak v průměru zachrání za 
rok více než 3 800 tun ovoce a zeleniny.

Od podzimu loňského roku podobnou aktivitu na-
bízí také Penny Market. Projekt je ve fázi testování, 
zákazníci mají k dispozici bedýnky o hmotnosti 
dvou kilogramů za 19 korun. Obsahují obvykle 
ovoce nebo zeleninu, která je z hlediska kvality 
v pořádku, neodpovídá už ale vizuálním očekává-
ním zákazníků. I méně atraktivní kousky tak mo-
hou najít využití v kuchyni.

Prakticky každý obchodník se ale snaží také nad 
rámec zlevnění zboží, jemuž se blíží doba spotřeby, 
také vzdělávat spotřebitele, který si potraviny, 
 včetně těch zlevněných, odnáší domů. Například 
 Skupina Coop dlouhodobě edukuje zákazníky 
 prostřednictvím projektu Společná věc, kde kromě 

projekt Hezky česky bez plýtvání. Už od roku 2018 
má federace od retailera bezplatně k dispozici cen-
trální sklad v Modleticích u Prahy, další investice 
teď míří do rozvoje distribuční sítě a zázemí celého 
systému.

Nejdůležitější je prevence

Klíčovým krokem je v boji proti potravinovému od-
padu prevence a podle Lukáše Němčíka, head of 
marketing & development Skupiny Coop, pomůže 
správný category management a plánování zásob: 
„Využíváme k tomu řadu různých softwarů, napří-
klad od společnosti Logio. Díky tomu jsme v plá-
nování zásob dosáhli optimalizace a opravdu vel-
kých změn.“

Příkladem může být Západočeské konzumní druž-
stvo Sušice, které používáním softwaru pro opti-
malizaci zásob snížilo o osm procent dobu obratu 
zásob, což mělo pozitivní dopad na snížení hod-
noty odpisů prošlého zboží. Nejprve bylo třeba 
navrhnout a realizovat modernizaci velkoobchod-
ního skladu, díky čemuž se výrazně zvýšila produk-
tivita procesů na skladě a flexibilita. Nasazený 
systém od společnosti Logio pak zefektivnil řízení 
zásob, snížil v nich vázaný kapitál a zlepšil dostup-
nost zboží pro zákazníky.

Lukáš Němčík ale upozorňuje na to, že v typicky 
menších obchodech Skupiny Coop dochází k vý-
razně menšímu množství potravinového odpadu 
než u velkých řetězců. Skupina spolupracuje s po-
travinovými bankami a také zemědělskými firma-
mi, vždy jde ale o konkrétní dohodu na lokální 
úrovni.

Pomáhá takzvaná 
pyramida odpadu

Optimalizací objednávkového systému se už delší 
dobu zabývá také společnost Makro. „Dlouhodo-

„Moderní kompostéry si poradí 
s masem i mléčnými výrobky.“

 Personál v prodejnách oceňuje hlavně to, že obsluha kompostérů je velmi 
jednoduchá a nenáročná. V obvykle hektickém provozu, který v obchodě 
bývá, je třeba pouze otevřít víko a vhodit odpad, kompostér zvládne i mléčné 
výrobky či maso. Veškeré procesy se potom již řídí automaticky. Díky napojení 
na odtah vzduchu je provoz čistý a bez zápachu. Vzniklý kompost je možné 
zpětně uvést na trh, například pod vlastní značkou či jej v rámci benefitů 
rozdat zaměstnancům prodejny.

Michal Jiráň, obchodní ředitel, divize GreenGood, Dekos R

Zlevňuje se 
několikrát
za sebou.

Je málo témat, ve kterých většina společnosti dokáže najít shodu. Omezení potravinového 
odpadu k nim ale určitě patří. Plýtvání je bohužel nešvarem blahobytu a čísla, která jej 
dokládají, nejsou veselá. Jen v EU podle Ministerstva zemědělství ČR skončí jako odpad 
20 procent vyprodukovaných potravin, celosvětově je to dokonce třetina.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
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U nijních téměř 90 milionů tun 
potravinového odpadu ročně 
představuje v přepočtu zhruba 
175 kilogramů na osobu. Vyšší 
je tento údaj na jihu Evropy, kde 

přesahuje dokonce 200 kilogramů na osobu za rok. 
V ČR hovoří různé zdroje o zhruba padesáti až osm-
desáti kilogramech na osobu ročně.

Domácnosti podle dat Ústavu zemědělské ekono-
miky a informací (ÚZEI) vyprodukují 53 procent 
z potravinového odpadu v Česku, dalších 19 pro-
cent vznikne při zpracování a 12 procent ve stra-
vovacích službách. Jedenáct procent potravinové-
ho odpadu připadá na prvovýrobu a pět procent 
na obchodní sítě. Restaurace a obchody hledají 
cesty, jak množství potravinového odpadu snížit. 
Obchodníci také intenzivně pracují na edukaci zá-

kazníků právě proto, že nejvíce odpadu vyprodu-
kují domácnosti.

Číslem jedna jsou 
potravinové banky

Potravinový odpad je významným zdrojem sklení-
kových plynů a jeho omezení přináší nejen ekono-
mické úspory, ale má přínos pro životní prostředí 
a pomáhá sociálně slabým. K minimalizaci potravi-
nového odpadu je nutná spolupráce výrobců po-
travin, obchodu, neziskových organizací i státu.

Potravinové banky jsou mezičlánkem, který zame-
zuje plýtvání, a Česká republika patří v otázce spo-
lupráce a zapojení obchodníků k nejlepším v Evro-

pě. Díky rozšiřování skladovacích kapacit mohou 
banky přijímat nejen suché, ale i čerstvé zboží 
a obchodníci potravinovým bankám vycházejí 
vstříc. Maloobchodní síť Albert například nedávno 
darovala potravinovým bankám sedm dodávek 
s chladicími vestavbami, které umožňují dostat do 
potravinových bank právě i čerstvé a zdravé potra-
viny. „Předdefinováváme rutiny v prodejnách a lo-
gistiku tak, abychom stihli čerstvé potraviny včas 
dopravit do potravinových bank a ony je následně 
stihly využít,“ nastiňuje ředitel komunikace Jiří Ma-
reček. Takové potraviny totiž rychle podléhají zká-
ze a je zapotřebí je na konci životnosti tepelně 
opracovat, konzervovat nebo zajistit jejich rychlou 
konzumaci.

Společnost Penny Market vloni odstartovala ve 
spolupráci s Českou federací potravinových bank 

Normální
je zkrátka jídlem



20

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

Normální je zkrátka 
jídlem neplýtvat
Normální je zkrátka 

TÉMA VYDÁNÍ

podpory třídění a šetrného nakládání s odpady také 
radí, jak plánovat nákup a potraviny doma zpraco-
vat tak, aby se zbytečně nevyhazovaly. Podobnou 
cestou jde také společnost Tesco Stores ČR, která 
zákazníky s principy udržitelného stravování 
a  neplýtvání seznamuje v rámci projektu Dobré pro 
vás, dobré pro planetu. Širokou veřejnost motivuje 
 prostřednictvím webu www. konecplytvani.cz
také Penny Market. Zákazníci najdou tipy proti plýt-
vání i na sociálních sítích či videích a jak uvádí tis-
kový mluvčí Tomáš Kubík, firma dlouhodobě spo-
lupracuje s kuchařem Martinem Škodou, který 
v populárně naučných videích zákazníkům ukazuje, 
jak ze zbytků, nebo potravin, kterým se blíží expi-
race, jednoduše připravit chutný pokrm.

Pomoci může
i umělá inteligence

Do budoucna by v tomto procesu mohla sehrát 
větší roli automatizace a umělá inteligence. Ta ale 
předpokládá existenci elektronických cenovek. 
V Polsku například testuje společnost Makro se 
start-upem Wasteless automatizovaný algoritmus, 
který při přeceňování zboží pracuje právě s princi-
py umělé inteligence a díky elektronickým cenov-
kám pak dokáže celý proces urychlit a zefektivnit. 

končily v odpadu, na kvalitní výrobky,“ uvádí ma-
naging partner Vojtěch Havránek. Ovoce a zeleni-
na, které už by v regálech nevypadaly atraktivně, 
tak míří do různých čatní, čalamád, povidel či dže-
mů. Z přebytků manga se tak v regálech obchodů 
objevuje mangové čatní Mangolína, mangová po-
vidla či pálenka Mangovice, kterou firma vyrábí ve 
spolupráci s lokální palírnou. Produkty doplňuje 
svěží marketing, který pomáhá s edukací zákazní-
ků o tom, jak důležité je, aby nic nepřišlo nazmar.

Na své si přijdou 
také zvířátka

Co není možné využít pro lidskou spotřebu, ob-
chodníci zpravidla věnují farmám či záchranným 
stanicím ke zkrmení zvěři. V Albertu tak například 
spolupracují s více než desítkou záchranných stanic 
pro zvířata, v Penny Marketu testují spolupráci s ně-
kolika zoologickými zahradami. Tomáš Myler taky 
prozrazuje, že odepsané ovoce a zeleninu poskytu-
je Lidl zoologickým zahradám. „V případě masa 
spolupracujeme se zpracovatelem, který jej třídí na 
jednotlivé druhy a následně pomocí speciálních 
strojů zpracovává na jemnou hmotu, jež se využívá 
pro výrobu zvířecích krmiv. Kafilernímu provozu 
předáváme pouze maso, které kvůli porušení tep-
lotního řetězce nemůže být dále zpracováno,“ spe-
cifikuje. Ovoce, zelenina a pečivo, které není možné 
využít předchozími způsoby, putují k energetické-
mu využití do bioplynových stanic. A velmi podob-
ně to řeší také v Penny Marketu. „Potravin, které již 
nejsou vhodné ke konzumaci, zbývá naprosté mini-
mum. Pokud vznikne, svážíme ho ze všech prodejen 
do centrály k dalšímu využití v bioplynových stani-
cích či kompostáren,“ informuje Tomáš Kubík.

Chytré kompostování 
zvládne zbytek

Pokud už není možné potraviny darovat potravino-
vým bankám ani ke zkrmení zvěři, nabízí se řešení 
zpracování odpadu formou moderních komposté-
rů. Zkušenost s nimi mají například v maloobchod-

Jednoduše řečeno se zkrátka o proces zlevňování 
zboží s blížícím se koncem trvanlivosti postarají 
algoritmy umělé inteligence a personál prodejen 
se tak může věnovat jiné práci.

Co se nesní, to se zavaří

Společnost Titbit, výrobce a dodavatel bylin, exo-
tického ovoce, méně tradičních druhů zeleniny 
a čerstvého koření, ale také výrobce zeleninových 
směsí na vaření a pečení, už před několika lety 
odstartovala projekt Titbit Beze zbytku. „V rámci 
prevence potravinového odpadu v něm zpracová-
váme nestandardní ovoce a zeleninu, které by jinak 

„Makro 
nabízí 

recyklaci 
oleje.“

Spolupracujeme s externí firmou, která 
se specializuje na svoz potravinářského 
oleje z gastro provozů. Zákazníci se k této 
službě registrují v Makru, které ho propojí 
s partnerem a ten mu poskytne prázd-
né nádoby na sběr a následně je plné 
vyzvedne a sveze k ekologickému využití. 
Zákazníkům nabízíme při využití této služby 
slevové vouchery na nákup nového oleje 
v Makru. V tuto chvíli navíc celý proces 
modernizujeme.

Martin Čivrný,
sustainability manager, Makro

potravinového 
odpadu v Česku 
vyprodukují 
domácnosti.

53%

Zdroj: Ústav zemědělské ekonomiky 
a informací (ÚZEI), 2022
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inzerce

ní síti Albert, a to už od roku 2013, kdy instalovali 
první kompostér v prodejně v Čestlicích. „Jde 
o jednoduché, šetrné a ekologické řešení,“ vyzdvi-
huje Jiří Mareček. A dodává, že v současné chvíli 
už má retailer kompostéry ve dvou desítkách pro-
dejen. Nejčastěji se využívají ty s denní kapacitou 
82 nebo 140 kg, vznikne tedy celkově osm, re-
spektive 14 kg kompostu denně. Vzniklý produkt 
je svážen jednou ročně do kompostárny. Aktuálně 
ale Albert uvažuje o možnosti prodeje zpět svým 
dodavatelům, čímž by se celý cyklus uzavřel.

Hlavním benefitem zpracování bioodpadu přímo 
v místě jeho vzniku, tedy v obchodě, je eliminace 

svozů odpadů a z toho plynoucí úspora nákladů. 
Podle Michala Jiráně, obchodního ředitele divize 
GreenGood společnosti Dekos R, která na českém 
trhu kompostéry nabízí a dodává je i maloobchod-
ní síti Albert, také okamžité zpracování znamená, 
že bioodpad není nutné skladovat v nádobách, 
které čekají na svoz. Výhodou kompostéru je rov-
něž to, že v něm lze zpracovat nejen ovoce a zele-
ninu, jak by se logicky předpokládalo, ale také ke 
spotřebě nevhodné maso či mléčné výrobky nebo 
kompostovatelné obaly. Během 24 hodin dochází 
v kompostéru k objemové redukci až o 90 % 
a k přeměně potravinového odpadu na organické 
hnojivo. Zatímco do kompostéru je možné přidá-

vat potravinový odpad průběžně, potřeba jej vy-
prázdnit nastává obvykle jednou za 10 až 14 dní.

Implementace kompostéru přitom podle Michala 
Jiráně není složitá. Jde o nerezové zařízení, které lze 
instalovat v interiéru budovy. Je napojeno na elek-
třinu, se kterou je třeba počítat v nákladech. Po 
instalaci kompostéru a po uplynutí zhruba čtrnácti-
denního období, kdy je třeba nastartovat v kompos-
téru všechny procesy mikroorganismů, mohou ob-
chodníci odhlásit nádoby na bioodpad. Kompostér 
si přitom může dovolit i menší prodejna, která má 
denně třeba jen čtyři kilogramy odpadu. 

potravinového odpadu 
vzniká v obchodních 
sítích.

5%

Zdroj: Ústav zemědělské ekonomiky 
a informací (ÚZEI), 2022
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Normální je zkrátka 
jídlem neplýtvat

TÉMA VYDÁNÍ

podpory třídění a šetrného nakládání s odpady také 
radí, jak plánovat nákup a potraviny doma zpraco-
vat tak, aby se zbytečně nevyhazovaly. Podobnou 
cestou jde také společnost Tesco Stores ČR, která 
zákazníky s principy udržitelného stravování 
a  neplýtvání seznamuje v rámci projektu Dobré pro 
vás, dobré pro planetu. Širokou veřejnost motivuje 
 prostřednictvím webu www. konecplytvani.cz
také Penny Market. Zákazníci najdou tipy proti plýt-
vání i na sociálních sítích či videích a jak uvádí tis-
kový mluvčí Tomáš Kubík, firma dlouhodobě spo-
lupracuje s kuchařem Martinem Škodou, který 
v populárně naučných videích zákazníkům ukazuje, 
jak ze zbytků, nebo potravin, kterým se blíží expi-
race, jednoduše připravit chutný pokrm.

Pomoci může
i umělá inteligence

Do budoucna by v tomto procesu mohla sehrát 
větší roli automatizace a umělá inteligence. Ta ale 
předpokládá existenci elektronických cenovek. 
V Polsku například testuje společnost Makro se 
start-upem Wasteless automatizovaný algoritmus, 
který při přeceňování zboží pracuje právě s princi-
py umělé inteligence a díky elektronickým cenov-
kám pak dokáže celý proces urychlit a zefektivnit. 

končily v odpadu, na kvalitní výrobky,“ uvádí ma-
naging partner Vojtěch Havránek. Ovoce a zeleni-
na, které už by v regálech nevypadaly atraktivně, 
tak míří do různých čatní, čalamád, povidel či dže-
mů. Z přebytků manga se tak v regálech obchodů 
objevuje mangové čatní Mangolína, mangová po-
vidla či pálenka Mangovice, kterou firma vyrábí ve 
spolupráci s lokální palírnou. Produkty doplňuje 
svěží marketing, který pomáhá s edukací zákazní-
ků o tom, jak důležité je, aby nic nepřišlo nazmar.

Na své si přijdou 
také zvířátka

Co není možné využít pro lidskou spotřebu, ob-
chodníci zpravidla věnují farmám či záchranným 
stanicím ke zkrmení zvěři. V Albertu tak například 
spolupracují s více než desítkou záchranných stanic 
pro zvířata, v Penny Marketu testují spolupráci s ně-
kolika zoologickými zahradami. Tomáš Myler taky 
prozrazuje, že odepsané ovoce a zeleninu poskytu-
je Lidl zoologickým zahradám. „V případě masa 
spolupracujeme se zpracovatelem, který jej třídí na 
jednotlivé druhy a následně pomocí speciálních 
strojů zpracovává na jemnou hmotu, jež se využívá 
pro výrobu zvířecích krmiv. Kafilernímu provozu 
předáváme pouze maso, které kvůli porušení tep-
lotního řetězce nemůže být dále zpracováno,“ spe-
cifikuje. Ovoce, zelenina a pečivo, které není možné 
využít předchozími způsoby, putují k energetické-
mu využití do bioplynových stanic. A velmi podob-
ně to řeší také v Penny Marketu. „Potravin, které již 
nejsou vhodné ke konzumaci, zbývá naprosté mini-
mum. Pokud vznikne, svážíme ho ze všech prodejen 
do centrály k dalšímu využití v bioplynových stani-
cích či kompostáren,“ informuje Tomáš Kubík.

Chytré kompostování 
zvládne zbytek

Pokud už není možné potraviny darovat potravino-
vým bankám ani ke zkrmení zvěři, nabízí se řešení 
zpracování odpadu formou moderních komposté-
rů. Zkušenost s nimi mají například v maloobchod-

Jednoduše řečeno se zkrátka o proces zlevňování 
zboží s blížícím se koncem trvanlivosti postarají 
algoritmy umělé inteligence a personál prodejen 
se tak může věnovat jiné práci.

Co se nesní, to se zavaří

Společnost Titbit, výrobce a dodavatel bylin, exo-
tického ovoce, méně tradičních druhů zeleniny 
a čerstvého koření, ale také výrobce zeleninových 
směsí na vaření a pečení, už před několika lety 
odstartovala projekt Titbit Beze zbytku. „V rámci 
prevence potravinového odpadu v něm zpracová-
váme nestandardní ovoce a zeleninu, které by jinak 

„Makro 
nabízí 

recyklaci 
oleje.“

Spolupracujeme s externí firmou, která 
se specializuje na svoz potravinářského 
oleje z gastro provozů. Zákazníci se k této 
službě registrují v Makru, které ho propojí 
s partnerem a ten mu poskytne prázd-
né nádoby na sběr a následně je plné 
vyzvedne a sveze k ekologickému využití. 
Zákazníkům nabízíme při využití této služby 
slevové vouchery na nákup nového oleje 
v Makru. V tuto chvíli navíc celý proces 
modernizujeme.

Martin Čivrný,
sustainability manager, Makro

potravinového 
odpadu v Česku 
vyprodukují 
domácnosti.

53%

Zdroj: Ústav zemědělské ekonomiky 
a informací (ÚZEI), 2022
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norový seminář asociace POPAI 
CE neproběhl oproti minulé-
mu ročníku virtuální formou, 
ale fyzickou, což návštěvníci 
ocenili. Tvůrci řešení tak opět 

měli možnost nejen prostřednictvím prezentací, 
ale také osobně se s účastníky exkluzivně podělit 
o své zkušenosti a doporučení, jak účinně komu-
nikovat v obchodech i v dalších místech kontaktu 
se spotřebiteli.

Raději chytře okopírovat 
než špatně vymyslet

První vystoupila dvojice Radek Janíček, Head of 
Magenta Experience Center, a Daniel Ondrůj, pro-
jektový manažer CX, ze společnosti T-Mobile 

Rok se s rokem sešel a asociace POPAI CE opět uspořádala speciální akci, která 
navazuje na úspěchy vybraných projektů, jež vloni získaly ocenění POPAI Awards 2021 
za nejlepší reklamní prostředky v in-store komunikaci. Program únorového semináře 
některé z nich představil formou případových studií od zadání až po jejich implementaci 
a úspěšnost v obchodech. Přinesl i pohled realizačního týmu na vítězný projekt.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Jak dotáhnout projekty
k úspěšnému cíli

Czech Republic. Nechtěli účastníkům jen prezento-
vat, ale předat jim příběh. Absolutní vítěz POPAI 
Awards 2021, projekt Magenta Experience Center, 
začal vznikat v prosinci roku 2019. A protože stra-
tegií společnosti T-Mobile Czech Republic je zákaz-
nická spokojenost, vzdělávání a digitální gramot-
nost, padlo rozhodnutí využít nějakou obdobu 
showroomu. „Ať jsme přemýšleli, jak jsme přemýš-
leli, pořád nám v konceptu chybělo něco trochu 
‚křupavého‘, protože showroomy jsou vždy zamě-
řeny především na produkty a chybí jim nějaký dal-
ší rozměr,“ přibližuje Daniel Ondrůj. Teprve až roz-
bor toho, co zákazníci chtějí po svém operátorovi, 
ukázalo, jak to udělat. Kreativní tým se vydal cestou 
tvorby originálního vzdělávacího prostoru nabízejí-
cího neomezené možnosti: inspiraci, vzdělávání, 
zábavu, odpočinek i networking. Magenta Expe-
rience Center spojuje vše, co právě hýbe světem. 
Slouží edukaci, setkávání, odpočinku i zábavě. Je 

to 800 metrů čtverečních plochy, kde se nemá ni-
kdo ani na jednom centimetru nudit. Prostor je 
vybavený audiovizuální technikou, která umožňuje 
on-line streamy, hybridní eventy i odbavení video-
produkce. „Návrh nám pomohl vytvořit studentský 
hackathon. Následně jsme ho upravili a dofinišova-
li a za dva měsíce i fyzicky zrealizovali. Místo pro-
dejců jsme nabrali odborníky pro jednotlivé sekce,“ 
vysvětluje Radek Janíček. Jak se ukázalo, odborníci 
jsou sice super, ale nejsou to supermani, tak když 
uměli jedno, neuměli něco jiného, potřebného, 
třeba hovořit se zákazníky. Z důvodu pandemic-
kých uzávěr však byl dostatek času to řešit, a tak 
se nakonec podařilo najít tu správnou obsluhu.

Projekt Milka Oreo čelo s TV se stal vítězem ka-
tegorie Digitální komunikace POPAI Awards 
2021. Toto in-store řešení s digitální obrazovkou 
se vzdálenou správou upoutá pozornost nakupu-
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jícího, naruší jeho stereotypní jednání a zvýší 
pravděpodobnost nákupu. Čelo nese klíčové prv-
ky oblíbených značek Milka a Oreo, které si zá-
kazník spojí s danými produkty. „Protože spotře-
bitelé si na permanentní vystavení už zvykli, 
rozhodli jsme se vytvořit něco nového, aby získa-
li novým impulz. Proto jsme se rozhodli moderni-
zovat námi používanou gondolu Milka o druhou 
značku určenou pro mileniály, tedy Oreo,“ sdělu-
je Viktória Uzsáková, junior brand manager spo-
lečnosti Mondelez Czech Republic. Výzvou bylo 
sladění obou značek, protože každá využívá jiné 
barvy a jsou určené jiným spotřebitelům. To se 
podařilo a vše se sešlo v moderním designu. Gon-
dola má dostatečný prostor pro produkty, polo-
hovatelné police, snadno se udržuje a je interak-
tivní. Vítězná realizace přilákala pozornost 
nakupujících, čímž došlo také k oživení in-store 
komunikace. Cíl byl tedy splněn.

Výzvou může být 
i cizí prostředí

Produktových čel OneBlade pro společnost Philips 
Česká republika vyrobila firma Authentica již ně-
kolik a tohle poslední je nejvíce promyšlené do 
detailu. V této nové verzi vystavení mělo dojít k vý-
robě nepřehlédnutelné in-store realizace předsta-
vující novou řadu holicích strojků OneBlade, které 

zaujme na první pohled dokonalou kopií zvětšené-
ho holicího strojku, atraktivní kombinací materiálů 
i výrazným poutačem ve formě TV s videoprezen-
tací produktové řady. „Zadavatel měl několik oče-
kávání. Jedním z těch větších, kromě zvýšení pro-
dejů, bylo poukázat na odlišnost nové řady. 
Připravené vystavení je vyrobeno ze sklolaminátu, 
je podsvětlené a dominuje mu nadrozměrně vyob-
razený holicí strojek a v místě břitu se promítá ani-
mace promující výrobek,“ uvádí Martin Hasilík, 
jednatel společnosti Authentica. Zajímavostí je, že 
vystavené produkty byly funkční, a tak se s nimi 
bylo možné hned před čelem oholit.

Shop-in-shop zaměřený na skin care beauty tech-
nologie přišli prezentovat Bogdan Erdelyan a Blan-
ka Neprašová ze společností Rexy a Dex. Jejich 
realizace pro značku Lancôme získala ocenění 
v kategorii Prvky vybavení interiérů obchodů PO-
PAI Awards 2021. Projekt byl realizován pro ob-
chodní centrum v Budapešti. Jeho smyslem bylo 
vytvořit zónu výhradně pro značku Lancôme, kte-
rá by propojovala on-line s off-line světem a při-
nesla větší nákupní zážitek pro zákazníka. Důraz 
byl kladen na high-tech beauty technologie a vět-
ší viditelnost v prostředí konkurenčních značek. 
„Součástí řešení je separátní vchod pro zachycení 
hlavního davu spotřebitelů. Výzvou pro nás byla 
jazyková a kooperační bariéra a také orientace v ci-
zím prostředí. Na instalaci se podílely týmy ze čtyř 
různých zemí,“ dodává Bogdan Erdelyan.

Zákazníky lze ponořit 
do chutí

Dalším oceněným projektem, tentokrát v kategorii 
Alkoholických nápojů, byl shop-in-shop pro me-
dovou novinku značky Božkov. Rumový likér Bož-
kov Republica Honey spojuje nasládlou chuť třti-
nových rumů a včelího medu s jemným dozvukem 
mléčných karamelek. Do této nálady je laděno 
i vystavení, které si pohrává se šestiúhelníky zná-
zorňujícími medové plástve. Celkový dojem je pak 
umocněn decentním barovým pultem v černé bar-
vě, který zdobí zlatá láhev tohoto nápoje.

Na závěr si účastníci semináře mohli vychutnat 
kávu. Tu jim zprostředkovaně přinesl oceněný pro-
jekt Kavárna v jedné kapsli. Mottem kampaně bylo 
„Když nemůžete do kavárny vy, doneste si kavárnu 
domů“ a cílem rozšířit konzumaci kávy Costa Cof-
fee mimo kavárny i do dalších kanálů: od samot-
ného in-store až po skutečně netradiční místa 
a nabídnout zážitek jako z kavárny. „Zvolili jsme 
nástroj, který umožní servírovat kávu v dokonalé 
kvalitě, zprostředkuje autenticitu italského ducha 
Costa Coffee a bude odrazovým můstkem k náku-
pu doma či do práce. Projekt jsme vystavili na třech 
pilířích, italském vozítku Piaggio, týmu vyškole-
ných baristů a samplingu v místě prodeje s mož-
nou konzumací,“ přibližuje Miroslav Jun, account 
manager společnosti Up brand activation.

inzerce
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norový seminář asociace POPAI 
CE neproběhl oproti minulé-
mu ročníku virtuální formou, 
ale fyzickou, což návštěvníci 
ocenili. Tvůrci řešení tak opět 

měli možnost nejen prostřednictvím prezentací, 
ale také osobně se s účastníky exkluzivně podělit 
o své zkušenosti a doporučení, jak účinně komu-
nikovat v obchodech i v dalších místech kontaktu 
se spotřebiteli.

Raději chytře okopírovat 
než špatně vymyslet

První vystoupila dvojice Radek Janíček, Head of 
Magenta Experience Center, a Daniel Ondrůj, pro-
jektový manažer CX, ze společnosti T-Mobile 

Rok se s rokem sešel a asociace POPAI CE opět uspořádala speciální akci, která 
navazuje na úspěchy vybraných projektů, jež vloni získaly ocenění POPAI Awards 2021 
za nejlepší reklamní prostředky v in-store komunikaci. Program únorového semináře 
některé z nich představil formou případových studií od zadání až po jejich implementaci 
a úspěšnost v obchodech. Přinesl i pohled realizačního týmu na vítězný projekt.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Jak dotáhnout projekty
k úspěšnému cíli

Czech Republic. Nechtěli účastníkům jen prezento-
vat, ale předat jim příběh. Absolutní vítěz POPAI 
Awards 2021, projekt Magenta Experience Center, 
začal vznikat v prosinci roku 2019. A protože stra-
tegií společnosti T-Mobile Czech Republic je zákaz-
nická spokojenost, vzdělávání a digitální gramot-
nost, padlo rozhodnutí využít nějakou obdobu 
showroomu. „Ať jsme přemýšleli, jak jsme přemýš-
leli, pořád nám v konceptu chybělo něco trochu 
‚křupavého‘, protože showroomy jsou vždy zamě-
řeny především na produkty a chybí jim nějaký dal-
ší rozměr,“ přibližuje Daniel Ondrůj. Teprve až roz-
bor toho, co zákazníci chtějí po svém operátorovi, 
ukázalo, jak to udělat. Kreativní tým se vydal cestou 
tvorby originálního vzdělávacího prostoru nabízejí-
cího neomezené možnosti: inspiraci, vzdělávání, 
zábavu, odpočinek i networking. Magenta Expe-
rience Center spojuje vše, co právě hýbe světem. 
Slouží edukaci, setkávání, odpočinku i zábavě. Je 

to 800 metrů čtverečních plochy, kde se nemá ni-
kdo ani na jednom centimetru nudit. Prostor je 
vybavený audiovizuální technikou, která umožňuje 
on-line streamy, hybridní eventy i odbavení video-
produkce. „Návrh nám pomohl vytvořit studentský 
hackathon. Následně jsme ho upravili a dofinišova-
li a za dva měsíce i fyzicky zrealizovali. Místo pro-
dejců jsme nabrali odborníky pro jednotlivé sekce,“ 
vysvětluje Radek Janíček. Jak se ukázalo, odborníci 
jsou sice super, ale nejsou to supermani, tak když 
uměli jedno, neuměli něco jiného, potřebného, 
třeba hovořit se zákazníky. Z důvodu pandemic-
kých uzávěr však byl dostatek času to řešit, a tak 
se nakonec podařilo najít tu správnou obsluhu.

Projekt Milka Oreo čelo s TV se stal vítězem ka-
tegorie Digitální komunikace POPAI Awards 
2021. Toto in-store řešení s digitální obrazovkou 
se vzdálenou správou upoutá pozornost nakupu-
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Profesní CV Lukáše Cingra
je na www.zboziaprodej.cz 

Lukáš Cingr,
associate director, head of customer & digital advisory, 
KPMG Česká republika

Po studiích na vysoké škole hledal Lukáš Cingr zajímavou a dynamickou práci, ve které 
se bude rychle učit o rozdílných sektorech a řešit témata na různých úrovních. V KPMG 
ho zaujala kultura otevřenosti a jak sám říká: „Práce mě chytila natolik, že jsem se do ní 
,zažral‘, a dělám ji dodnes.“

Životní motto
Všechno jde, když se chce.

Co mě v práci 
nejvíce baví 
Rozmanitost, výsledky a kolektiv. 

Vize 
Dál dělat to, co mě 
baví, a podporovat 
mé okolí v růstu. 

Pracovní 
úspěch
To, že jsem pronikl 
do tolika témat – od 
zákaznické zkušenosti 
přes práci s daty po 
IT, a to všechno ve 
spolupráci se specialisty 
na detaily. A také skvělé 
nápady juniorních kolegů 
a jejich úspěchy u klientů,
ke kterým jim, doufám, 
svou prací pomáhám. 

Magické číslo
Nemám. Řídím se heslem: 
„Jaké si to uděláš, takové to máš.“ 

Vášně a koníčky 
Skialpy. Hra na kytaru. A práce se dřevem. 

Vzor
Rodiče, pro práci i pro život. 

Tým
Úzce propojený kolektiv kolegů 
a přátel, kteří se vzájemně 
podporují a rozvíjí. 

Nad čím nejčastěji 
kroutím hlavou
Nad nechutí ke změně a držení se zajetých kolejí. 

Peníze
Nejsou to nejdůležitější. Ale jsou 
prostředkem k zajištění životních 
potřeb, zábavy, odpočinku 
a potěšení nebo pomoci lidem kolem. 

Co mě v poslední době 
nejvíc rozesmálo 
Co nejvíc, to nevím. Ale snažím se smát či spíš usmívat 
opravdu hodně, abych dodával pozitivní energii sobě i okolí.

Moje oblíbená kniha
Robinson Crusoe. Kvůli jejímu poselství – všechno 
jde, když se chce, i za mizerných podmínek. Jen je 
potřeba k tomu přistupovat prakticky a s vytrvalostí. 

Životní cíl 
Jednoduchý a staromódní. Chci být šťastný a postarat se o svou 
rodinu. Chci být dobrým manželem, otcem a pak dědečkem. 
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Zkusme nalézt alespoň jeden pozitivní efekt pandemie. Podle mě je to skutečnost, že se 
o své zdraví a složení potravin, jež konzumují, začali zajímat i lidé, kteří na to až dosud 
s prominutím „kašlali“. Zprávy o tom, že jednotky intenzivní péče jsou plné pacientů 
trpících obezitou a dalšími civilizačními chorobami, mnohé z nich doslova vyděsily. 
Bylo by však zkratkovité připisovat veškeré „zásluhy“ v této oblasti pouze koronaviru. 
Už před pandemií se naše nákupní zvyklosti měnily a covid-19 některé trendy pouze 
urychlil.

Tomáš Prouza, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

J istě, stále zde bude početná sku-
pina zákazníků, především z níz-
kopříjmových skupin, pro něž se 
vždy hlavním kritériem stane při 
výběru cena. Současně však roste 

počet těch, kteří jsou si ochotni za kvalitu a slo-
žení s příznivějším vlivem na lidské zdraví připla-
tit. A všem ostatním musíme vysvětlit, že kvalit-
ní a zdravá strava, která sice může být na první 
pohled dražší, přinese mnohem větší úspory než 
výběr nejlevnějšího zboží. Ale o tom někdy jindy.

Na hřišti jsou tři hráči

Podle námi zadaného loňského průzkumu by při-
bližně 87 % spotřebitelů ocenilo rozšiřování nabíd-
ky právě takovýchto potravin. Nemusí však jít pou-
ze o biopotraviny nebo lokální produkty, které jsou 
v této souvislosti zmiňovány nejčastěji. Stejně tak 
roste zájem o takzvané inovované nebo reformu-
lované potraviny. To jsou takové, u nichž byly slo-
žení nebo receptura změněny tak, aby byly zdra-
vější. Nejčastěji se jedná o snížení obsahu cukru, 
soli nebo tuku, jež nejvíce přispívají k rozvoji civili-
začních chorob. Totéž platí i o redukci obsahu 
umělých přísad.

Kde je poptávka, musí být i nabídka. To je základ-
ní ekonomická rovnice. Míček však nemůže být 

ce je i redukce používání pesticidů, jež se sice po-
užívají na likvidaci cizopasných hub a škůdců, ale 
současně mohou poškozovat lidské zdraví.

Průzkumy veřejného mínění jasně ukazují, že až 
pro 62 % Čechů je při výběru potravin důležitým 
kritériem, zda byly vyrobeny udržitelným způso-
bem. Ještě větší podíl zákazníků (79 %) je ochot-
ných si za takové potraviny připlatit. Inovativní 
potraviny a obecně trvale udržitelné zemědělství 
a potravinářství jsou přitom také klíčem k našemu 
přežití jako živočišného druhu. Jinak nemáme šan-
ci, že nás naše planeta všechny dokáže nasytit. 
Netřeba zdůrazňovat, že změny tohoto typu musí 
být dostatečně rychlé, intenzivní a trvalé. Tak na 
tom pojďme všichni společně zapracovat.

pouze na straně obchodů. Ty mají zájem přicházet 
s novými trendy a jejich role je i v edukaci spotře-
bitelů, aby získali větší povědomí o inovativních 
potravinách. Vždyť rozpoznat inovativní potraviny 
v obchodech a odlišit je spolehlivě od běžné pro-
dukce dokáže podle průzkumu pouze 36 % zákaz-
níků, především z mladších věkových skupin.

Na hřišti inovativních potravin však hrají tři hráči. 
Obchodníci a spotřebitelé musí společně vyvíjet 
tlak na výrobce potravin. Těm se často do inova-
cí a reformulací příliš nechce. Argumentují vyso-
kými náklady na změnu receptur a výrobních 
postupů s nejistou vyhlídkou, jak na výsledek 
zareagují zákazníci. Pojďme je přesvědčit, že se 
není čeho obávat. Pokud bude tento trojúhelník 
fungovat, bude to zcela jistě ku prospěchu všech. 
Vždyť zdravý občan se rovná spokojený spotřebi-
tel a ve výsledku komerčně úspěšný obchod, vý-
roba a zemědělec.

Klíč k přežití a nasycení

Rozšiřování inovativních a reformulovaných potra-
vin však má ještě další rozměr, který přesahuje 
rámec pouhého pozitivního vlivu na lidské zdraví. 
Často totiž u nich můžeme dát rovnítko mezi „ino-
vativností“ a „trvalou udržitelností“. Ostatně mezi 
dalším častým požadavkem spotřebitelů na inova-

Partner 
rubriky: 

POZOROVATEL TRENDŮ

Češi žádají
inovativní

potraviny.
Chce to ale přidat
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Profesní CV Lukáše Cingra
je na www.zboziaprodej.cz 

Lukáš Cingr,
associate director, head of customer & digital advisory, 
KPMG Česká republika

Po studiích na vysoké škole hledal Lukáš Cingr zajímavou a dynamickou práci, ve které 
se bude rychle učit o rozdílných sektorech a řešit témata na různých úrovních. V KPMG 
ho zaujala kultura otevřenosti a jak sám říká: „Práce mě chytila natolik, že jsem se do ní 
,zažral‘, a dělám ji dodnes.“

Životní motto
Všechno jde, když se chce.

Co mě v práci 
nejvíce baví 
Rozmanitost, výsledky a kolektiv. 

Vize 
Dál dělat to, co mě 
baví, a podporovat 
mé okolí v růstu. 

Pracovní 
úspěch
To, že jsem pronikl 
do tolika témat – od 
zákaznické zkušenosti 
přes práci s daty po 
IT, a to všechno ve 
spolupráci se specialisty 
na detaily. A také skvělé 
nápady juniorních kolegů 
a jejich úspěchy u klientů,
ke kterým jim, doufám, 
svou prací pomáhám. 

Magické číslo
Nemám. Řídím se heslem: 
„Jaké si to uděláš, takové to máš.“ 

Vášně a koníčky 
Skialpy. Hra na kytaru. A práce se dřevem. 

Vzor
Rodiče, pro práci i pro život. 

Tým
Úzce propojený kolektiv kolegů 
a přátel, kteří se vzájemně 
podporují a rozvíjí. 

Nad čím nejčastěji 
kroutím hlavou
Nad nechutí ke změně a držení se zajetých kolejí. 

Peníze
Nejsou to nejdůležitější. Ale jsou 
prostředkem k zajištění životních 
potřeb, zábavy, odpočinku 
a potěšení nebo pomoci lidem kolem. 

Co mě v poslední době 
nejvíc rozesmálo 
Co nejvíc, to nevím. Ale snažím se smát či spíš usmívat 
opravdu hodně, abych dodával pozitivní energii sobě i okolí.

Moje oblíbená kniha
Robinson Crusoe. Kvůli jejímu poselství – všechno 
jde, když se chce, i za mizerných podmínek. Jen je 
potřeba k tomu přistupovat prakticky a s vytrvalostí. 

Životní cíl 
Jednoduchý a staromódní. Chci být šťastný a postarat se o svou 
rodinu. Chci být dobrým manželem, otcem a pak dědečkem. 
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E-COMMERCE

P hygital v současné době ještě 
zcela nerezonuje, ale přesto se 
velmi rychle dostává do každé 
diskuse o marketingu a zákaz-
nických zkušenostech. A o co 

jde? Phygital, tedy spojení fyzického a digitálního 
světa má kombinovat výhody on-line nakupová-
ní s komfortem a zázemím moderních prodejen. 
Pojem vznikl zkřížením slov „physical“ a „digital“. 
Spojení on-line a off-line zážitků podle odborníků 
zásadně ovlivní nejen maloobchod, ale i potravi-
nářský a módní průmysl či strojírenství. Ve své pod-
statě překlenuje propast mezi fyzickým a digitál-
ním světem. Cílem je přenést nejlepší části fyzické 
zákaznické zkušenosti do digitální sféry a naopak.

Jde o propojení 
dvou světů

Představte si supermarket, kde není nutné čekat 
ve frontách ani vytahovat peněženku. Cokoliv si 
vezmete z regálu a vložíte do košíku či rovnou 
uložíte do tašky, je automaticky detekováno a při-
psáno do nákupního seznamu. Jakmile z tohoto 
fyzického obchodu odejdete, senzory to zazna-
menají a díky propojení s vaší mobilní aplikací 
dojde automaticky k úhradě nákupu. Tak to už 
dnes funguje v supermarketech Amazon Go, kte-
ré ukazují, jak by mohla vypadat budoucnost na-
kupování. Vše se odehrává díky technologiím 
doplněným o umělou inteligenci, strojové učení, 
senzory a „počítačové vidění“.

Snaha o propojení a integraci dvou světů, fyzické-
ho a digitálního, však existuje už dlouhou dobu. 
Například před 11 lety jeden francouzský start-up 
přišel se zajímavým řešením. „Když jste si v e-sho-
pu s módou objednávali zboží, asistentka na in-line 
bruslích zároveň ve fyzickém obchodě přijela k pří-
slušnému regálu a zboží vám naživo předvedla. Od 
té doby samozřejmě pokročily technologie a pro 
daný fenomén se v poslední době používá pojem 
phygital. Nejvíce se uchytil v posledním roce. Po-
dobně byl před několika lety v kurzu pojem omni-
channel,“ vysvětluje Daniel Hutník, business ma-
nager e-commerce společnosti Meta IT. Díky 
rozvoji těchto technologií, například přenesení li-
darů do telefonů, phygital spotřebitelům nabízí 
některé pokročilé možnosti, například při nákupu 

Maximalizace vzájemného propojení on-line i off-line prostředí se stala jednou 
z největších priorit maloobchodníků. Zatímco e-commerce bude i nadále základním 
prvkem moderní retailové strategie, budoucí úspěch maloobchodníků bude nakonec 
záviset na vytvoření nejzábavnějšího nakupování, a to jak on-line, tak v obchodech. 
Podle průzkumu společnosti Euromonitor International sice bude internetový prodej 
růst i nadále, do roku 2024 bude ale stále 78 procent všech nákupů uskutečňováno 
v kamenných obchodech. Výrazně se však prosadí koncept phygital.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Znovuobjevení
zážitku z nakupování

Loajalitu lze budovat
na každé úrovni

marketingového mixu



Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

oblečení, ale i ve stavebnictví, třeba při výběru bar-
vy fasády či střechy. Otázkou zůstává, jestli se nové 
technologie skutečně masově prosadí a nezůsta-
nou spíše doménou B2B.

Jednou z prvních prodejen tohoto typu v České 
republice se v loňském létě stal obchod Modivo 
a Eobuv.cz. Nová digitální in-store platforma mění 
se svým inovativním řešením standardní nákup 
v kamenné prodejně na hi-tech zážitek. Společ-
nost Nanovo v ní využívá špičkové in-store digitál-
ní technologie a současně prostředí i procesy ty-
pické pro nakupování ve fyzickém světě. Místo 
regálů s oblečením a botami zákazníci v prodejně 
najdou velkoformátové displeje prezentující aktuál-
ní nabídku či tablety, na nichž si mohou vyhledat 
a objednat zboží přesně podle požadovaných pa-
rametrů. Zvolené položky mají okamžitě k dispozi-
ci a samozřejmě si je ihned mohou vyzkoušet ve 
futuristických kabinkách.

„Silně věříme omnichannelu. On-line a off-line 
kanály se vzájemně posilují a mohou vytvořit skvě-
lý synergický efekt. Na jednom místě kombinuje-
me benefity off-line a on-line nakupování. Rychlé 
doručení, široká nabídka, pohodlné možnosti vrá-
cení zboží i možnost si vše vyzkoušet, to je zcela 
nová nákupní zkušenost,“ říká Mikołaj Wezdecki, 
člen představenstva a e-commerce director 
v  Eobuwie.pl. Prodejna se nachází v pražském OC 
Nový Smíchov, má rozlohu 1 800 metrů čtvereč-
ních a je domovem pro 100 000 produktů, jež si 
zákazníci mohou vybrat na některém z 51 tabletů. 
K dispozici je deset interaktivních zkušebních ka-
binek, kam jsou do tří minut od objednání doru-
čeny vybrané produkty ze skladu situovaného 
přímo v obchodě. I v hypermoderním a digitalizo-
vaném obchodě ale je stále k dispozici živý 80člen-
ný personál. V prodejně je rovněž instalována 
výdejna zboží objednaného přes internet.

Připravují se virtuální 
prohlídky obchodů

Ani prodejny Datart nezůstávají pozadu. „Charak-
ter našeho multikanálového konceptu a funkční 
propojení kamenných prodejen s on-line nakupo-
váním s sebou nese sérii phygital přístupů. Příkla-
dem je už samotný způsob nakupování tedy to, že 
si zákazník produkty může vybrat v našem e-sho-
pu, podle dostupnosti produktu zvolit prodejnu, 
ve které si zboží vyzvedne, a na místě pak může 
využít fyzických služeb nebo poradenství,“ uvádí 
Jan Horák, manažer konceptu prodejen. Propojení 
fyzického a digitálního prostředí nabízejí například 
i cenovky, a to jak digitální, tak papírové, které 
pomocí na nich zobrazeném QR kódu odkážou 
zákazníka z prodejny přímo na detail produktu na 

webu, kde se o konkrétním výrobku dozví více in-
formací. Tam navíc najde všechny akce, které se 
k výrobku vztahují, může si přečíst zákaznické re-
cenze nebo zjistit, jaká je VIP cena výrobku. Dalším 
příkladem může být využití znalostí elektroprodej-
ců v rámci odborného poradenství pro zákazníky 
v on-line prostředí, ať už formou callback, nebo 
live chatu.

„V současné době testujeme a připravujeme k šir-
šímu využití i rozšířenou realitu, která umožní zá-
kazníkovi přes mobilní telefon umístění konkrétní-
ho výrobku do vlastního vybraného prostoru. 
Například si může vyzkoušet, jak by konkrétní te-
levize vypadala pověšená v jeho obývacím pokoji 
na stěně. Připravujeme i virtuální prohlídky prode-
jen, při kterých se zákazník může do prodejny po-
dívat vzdáleně, prohlédnout si dostupný sortiment 
v prodejně, zjistit, jaké předváděcí akce zde ak-
tuálně probíhají, a provádět i vzdálenou rezervaci 
zboží s následným vyzvednutím ve vybrané prodej-
ně,“ představuje Jan Horák.

Také agentura Dex pracuje na phygital projektech. 
Jedním z nich je e-katalog značky Lego, který je 
umístěný v kamenném obchodě Alza.cz. Ten na-
bízí maximum informací o daných produktech, ale 
především zákazníkovi umožní vybraný produkt 
objednat a během chvíle i v daném showroomu 
vyzvednout. Dalším řešením je interaktivní gon-
dola, která pomocí umělé inteligence analyzuje 
typ pleti a následně zákazníkovi doporučí vhodné 
produkty. Díky tomuto řešení se seznámí s pro-
dukty značky, obdrží o nich maximum informací, 
aniž by musel kontaktovat odborný personál, 
a navíc je to pro něj zábava. Retailer tímto inter-
aktivním řešením získal výhodu poradenství bez 
personálu, zvýšené prodeje i vyšší atraktivitu. 
„Nástroje založené na technologii phygital umož-
ní větší příležitost nabídnout spotřebiteli jedineč-
ný zážitek z nakupování. Navíc poskytnou větší 
viditelnost značky a nabídnou personalizaci kam-
paní díky integraci s analytickými nástroji a záro-
veň poskytují metriky, které jsou velmi užitečné 
pro řízení podniku,“ dodává Vlasta Šilarová, archi-
tektka a majitelka agentur Rexy a Dex. Jedním 
dechem dodává, že v budoucnu budou phygital 
prodejny plně virtualizované.

Vše bude hodně záležet na rozvoji koncových za-
řízení (hardwaru) a na jejich dostupnosti uživate-
lům. „Z tohoto důvodu se mimochodem příliš 
neprosadila virtuální realita, která v porovnání 
s rozšířenou realitou vyžadovala náročný hard-

ware. Pokud budou nejnovější technologie spoje-
né s fenoménem phygital vyžadovat od uživatele 
jen moderní mobilní telefon a žádná další přípojná 
zařízení a pokud bude do budoucna vše fungovat 
uživatelsky co nejjednodušeji, zvyšuje to šanci 
těchto technologií prorazit,“ konstatuje Daniel 
Hutník. Třeba při nákupu módy bude ale velmi 
těžké změnit touhu spotřebitelů si oblečení v ob-
chodě „osahat“.

Bude to větší 
zábava.

S láskou k chutiS láskou k chuti

100%
SEMOLINA

inzerce

„Phygital je technologický trend.“

 Nový koncept mění maloobchod, propojuje digitální a fyzický zážitek z naku-
pování. O kombinaci on-line a off-line nakupování mají zákazníci čím dál větší 
zájem, především mileniálové a generace Z. Phygital poskytuje pohodlný, per-
sonalizovaný a vzrušující zážitek z nakupování, po kterém touží. Výhodou pro 
obchodníka jsou vyšší prodeje, image, ale i vyšší informovanost o produktech 
bez nutnosti využití odborného personálu. Za pomoci technologií může retai-
ler předvídat zkušenosti zákazníků a poskytovat jim personalizované cesty.

Vlasta Šilarová, architektka a majitelka, Rexy, Dex
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E-COMMERCE

P hygital v současné době ještě 
zcela nerezonuje, ale přesto se 
velmi rychle dostává do každé 
diskuse o marketingu a zákaz-
nických zkušenostech. A o co 

jde? Phygital, tedy spojení fyzického a digitálního 
světa má kombinovat výhody on-line nakupová-
ní s komfortem a zázemím moderních prodejen. 
Pojem vznikl zkřížením slov „physical“ a „digital“. 
Spojení on-line a off-line zážitků podle odborníků 
zásadně ovlivní nejen maloobchod, ale i potravi-
nářský a módní průmysl či strojírenství. Ve své pod-
statě překlenuje propast mezi fyzickým a digitál-
ním světem. Cílem je přenést nejlepší části fyzické 
zákaznické zkušenosti do digitální sféry a naopak.

Jde o propojení 
dvou světů

Představte si supermarket, kde není nutné čekat 
ve frontách ani vytahovat peněženku. Cokoliv si 
vezmete z regálu a vložíte do košíku či rovnou 
uložíte do tašky, je automaticky detekováno a při-
psáno do nákupního seznamu. Jakmile z tohoto 
fyzického obchodu odejdete, senzory to zazna-
menají a díky propojení s vaší mobilní aplikací 
dojde automaticky k úhradě nákupu. Tak to už 
dnes funguje v supermarketech Amazon Go, kte-
ré ukazují, jak by mohla vypadat budoucnost na-
kupování. Vše se odehrává díky technologiím 
doplněným o umělou inteligenci, strojové učení, 
senzory a „počítačové vidění“.

Snaha o propojení a integraci dvou světů, fyzické-
ho a digitálního, však existuje už dlouhou dobu. 
Například před 11 lety jeden francouzský start-up 
přišel se zajímavým řešením. „Když jste si v e-sho-
pu s módou objednávali zboží, asistentka na in-line 
bruslích zároveň ve fyzickém obchodě přijela k pří-
slušnému regálu a zboží vám naživo předvedla. Od 
té doby samozřejmě pokročily technologie a pro 
daný fenomén se v poslední době používá pojem 
phygital. Nejvíce se uchytil v posledním roce. Po-
dobně byl před několika lety v kurzu pojem omni-
channel,“ vysvětluje Daniel Hutník, business ma-
nager e-commerce společnosti Meta IT. Díky 
rozvoji těchto technologií, například přenesení li-
darů do telefonů, phygital spotřebitelům nabízí 
některé pokročilé možnosti, například při nákupu 

Maximalizace vzájemného propojení on-line i off-line prostředí se stala jednou 
z největších priorit maloobchodníků. Zatímco e-commerce bude i nadále základním 
prvkem moderní retailové strategie, budoucí úspěch maloobchodníků bude nakonec 
záviset na vytvoření nejzábavnějšího nakupování, a to jak on-line, tak v obchodech. 
Podle průzkumu společnosti Euromonitor International sice bude internetový prodej 
růst i nadále, do roku 2024 bude ale stále 78 procent všech nákupů uskutečňováno 
v kamenných obchodech. Výrazně se však prosadí koncept phygital.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Znovuobjevení
zážitku z nakupování

Loajalitu lze budovat
na každé úrovni

marketingového mixu
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NA TRADIČN ÍM TRHU

Tradiční obchodníci mimo jiné představují nové koncepty 
a inovace, například v podobě prodeje sypaného sortimentu 
na váhu. Jejich snahu podtrhuje pomoc v podobě dotace.

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Partner 
rubriky: 

Bezobalový JIP
Společnost JIP východočeská se snaží pro-
dejny JIP Cash & Carry stále vylepšovat. Ať 
už se jedná o kompletní modernizace, nebo 
drobnější novinky, kterými je mimo jiné 
i nabídka sypaného sortimentu na váhu. 
„Ostrůvky“ s průhlednými zásobníky na 
sypané zboží nejsou jen ve velkých prodej-
nách JIP v Praze a Ostravě, ale i v dalších, 
menších, a postupně budou přibývat. Ak-
tuálně mohou zákazníci takto zakoupit ko-
ření, suché plody a cukrovinky, v ostravské 
prodejně navíc také čaje.

Nabídnout možnost prodeje sypaného zboží se 
rozhodla také společnost JIP východočeská, a to 
z několika důvodů. Patří mezi ně samozřejmě 
snaha přispívat k minimalizaci produkovaných 
plastových odpadů, protože zákazníci si mohou 
požadované množství sami navážit do papíro-
vých sáčků. Další výhodou je i snadná údržba 
a doplňování ze strany personálu a v neposled-
ní řadě pak díky průhledným zásobníkům 
 zákazník dobře vidí, co kupuje, a může si tak 
jednodušeji vybrat, na co má chuť. Podle dosa-
vadních zkušeností z prodejen, kde již prodej 
sypaného zboží na váhu funguje, zákazníci této 
možnosti nákupu hojně využívají.

MPO ČR
proplácí
žádosti krajů
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO 
ČR) začalo proplácet dotace v programu 
Obchůdek2021+, který pomůže podnika-
telům i obyvatelům venkova. Jako první 
podal žádost Zlínský kraj, kterému byly 
vyplaceny tři miliony korun. Další kraje bu-
dou následovat. 

Provozovatelé prodejen s potravinami a smíše-
ným zbožím v přesně specifikovaných obcích 
mohou v programu Obchůdek2021+ dostat fi-
nanční podporu na provoz až 100 000 Kč. MPO 
ČR tak chce udržet na venkově malé obchůdky, 
které by bez pomoci zanikly. Finanční podporu 
poskytuje kraj. „Jako první podal žádost Zlínský 
kraj a zároveň mu byla jako prvnímu kraji pro-
placena dotace ve výši tři miliony korun. Nyní 
pracujeme na kontrole a administrativních úko-
nech souvisejících s proplacením další žádosti, 
kterou podal Královéhradecký kraj,“ uvádí ředi-
tel odboru podnikatelského prostředí a obchod-
ního podnikání Pavel Vinkler. 

Coop Beskydy
spustil nový koncept prodejen

Družstvo CBA CZ otevřelo
prodejnu v novém designu

V obci Hnojník nedaleko Frýdku-Místku byla koncem minulého roku dokončena realizace 
nového konceptu sítě prodejen Coop Beskydy, spotřebního družstva. 

Pilotní projekt nového designového pojetí prodejen dokončilo v únoru maloobchodní Druž-
stvo CBA CZ v prodejně v Rapotíně nedaleko Šumperka. Do moderního vizuálního hávu, 
kterému dominují zářivé barvy, chce družstvo do budoucna obléct všechny franšízové 
i vlastní nově budované prodejny. Jen letos plánuje takto modernizovat další tři provozov-
ny, včetně té největší v Hradci Králové.

Družstvo CBA CZ v únoru otevřelo v obci Rapotín 
poblíž Šumperka první prodejnu v novém designo-
vém pojetí. „Hlavním rysem konceptu jsou zářivé 
barvy. Barevný déšť na výlohách nebo barevné 
menuboardy s vtipnými hláškami v bublinách,  které 

slouží zákazníkům ke snadnější orientaci v prodej-
ně a zároveň k pobavení,“ popisuje klíčové prvky 
nového designu s názvem Flowline předseda Druž-
stva CBA CZ Roman Mazák. S prostory prodejny je 
pak maximálně sladěn i personál. „Je vybaven 

oděvy, které barevně zapa-
dají,“ doplňuje. Podle Ro-
mana Mazáka bylo cílem, 
aby prostory provozoven 
CBA vypadaly nadčasově. 
„Od zákazníků máme za-
tím jen pozitivní reakce, 
podle jejich názoru prodej-
na vypadá nejen moderně, 
ale také vesele, čehož jsme 
se změnou designu snažili 
dosáhnout,“ shrnuje. Kro-
mě provozovny v Rapotíně 
plánuje družstvo tímto 
způsobem v letošním roce 
modernizovat ještě další tři 
prodejny, včetně té největší 
v Hradci Králové.

Úspěšnou realizaci nového konceptu sítě prodejen 
Coop Beskydy, spotřebního družstva, komentuje 
jeho generální ředitel a místopředseda předsta-
venstva Marko Ratveiský: „Poprvé jsme se roz-
hodli, že kompletní realizaci zadáme jedné spo-
lečnosti, brněnské RN Servis EU. Od začátku jsme 

společně pracovali na tvorbě nové dispozice, 
designu a s ohledem na udržitelnost jsme se za-
měřili i na energetickou náročnost prodejny. 
V místě prodeje tedy využíváme speciální LED 
osvětlení, které nám šetří energii a dokonale na-
svítí prostor. I u chladicího a mrazicího zařízení 
jsme sledovali energetickou náročnost technolo-
gií, například mrazicí vany mají energetický štítek 
B. První reakce jsou velice pozitivní, naši zaměst-
nanci si nemohou novou podobu prodejny vyna-
chválit a rovněž od našich zákazníků máme zatím 
jen kladné ohlasy.“
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Dne 16. března ve Strakonicích uvedený nový koncept Skupiny Coop, který 
představuje první automatickou prodejnu v České republice, umožňuje 
zákazníkům nakupovat doslova kdykoliv. Mimo standardní otevírací dobu 
je potřeba jen platební karta, bankovní identita a stažení speciální aplikace. 

Račte vstoupit
První tuzemskou automatickou 
prodejnu Coop Tuty, kterou 
provozuje Jednota, spotřební 
družstvo ve Volyni, najdete 
na adrese Podskalská 59, 
386 01 Strakonice.

Vše pro region
I toto místo prodeje 
potvrzuje zaměření Skupiny 
Coop na regionální 
potraviny. Prodává například 
pečivo z místních pekáren či 
uzeniny od lokálních řezníků.

Tak, ať se daří!
Slavnostního otevření se kromě jiných 
zúčastnili (zleva): Pavel Březina, předseda 
představenstva Skupiny Coop a předseda 
AČTO, Karel Havlíček, místopředseda 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
a Rudolf Oberflacer, místostarosta Strakonic. 

Menší, rychlé 
a bezpečné
Obchod v historickém centru 
města je mezi místními 
oblíbený jako místo pro menší 
a rychlé nákupy. O bezpečnost 
v automatickém režimu se 
postará pult centrální 
ochrany. 

2 500 – 120 – 80
Obchod aktuálně nabízí 2 500 položek. Jako 
běžná samoobsluha s obslužným pultem má 
prodejní plochu 120 m², při nočním provozu 
je to bez obslužného pultu 80 m².

24/7? Žádný problém
Automatická pokladna u východu 
funguje neustále. Vhodné řešení 
i pro případ, že se u té klasické 
vytvoří fronta.

28

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

NA TRADIČN ÍM TRHU

Tradiční obchodníci mimo jiné představují nové koncepty 
a inovace, například v podobě prodeje sypaného sortimentu 
na váhu. Jejich snahu podtrhuje pomoc v podobě dotace.

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Partner 
rubriky: 

Bezobalový JIP
Společnost JIP východočeská se snaží pro-
dejny JIP Cash & Carry stále vylepšovat. Ať 
už se jedná o kompletní modernizace, nebo 
drobnější novinky, kterými je mimo jiné 
i nabídka sypaného sortimentu na váhu. 
„Ostrůvky“ s průhlednými zásobníky na 
sypané zboží nejsou jen ve velkých prodej-
nách JIP v Praze a Ostravě, ale i v dalších, 
menších, a postupně budou přibývat. Ak-
tuálně mohou zákazníci takto zakoupit ko-
ření, suché plody a cukrovinky, v ostravské 
prodejně navíc také čaje.

Nabídnout možnost prodeje sypaného zboží se 
rozhodla také společnost JIP východočeská, a to 
z několika důvodů. Patří mezi ně samozřejmě 
snaha přispívat k minimalizaci produkovaných 
plastových odpadů, protože zákazníci si mohou 
požadované množství sami navážit do papíro-
vých sáčků. Další výhodou je i snadná údržba 
a doplňování ze strany personálu a v neposled-
ní řadě pak díky průhledným zásobníkům 
 zákazník dobře vidí, co kupuje, a může si tak 
jednodušeji vybrat, na co má chuť. Podle dosa-
vadních zkušeností z prodejen, kde již prodej 
sypaného zboží na váhu funguje, zákazníci této 
možnosti nákupu hojně využívají.

MPO ČR
proplácí
žádosti krajů
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO 
ČR) začalo proplácet dotace v programu 
Obchůdek2021+, který pomůže podnika-
telům i obyvatelům venkova. Jako první 
podal žádost Zlínský kraj, kterému byly 
vyplaceny tři miliony korun. Další kraje bu-
dou následovat. 

Provozovatelé prodejen s potravinami a smíše-
ným zbožím v přesně specifikovaných obcích 
mohou v programu Obchůdek2021+ dostat fi-
nanční podporu na provoz až 100 000 Kč. MPO 
ČR tak chce udržet na venkově malé obchůdky, 
které by bez pomoci zanikly. Finanční podporu 
poskytuje kraj. „Jako první podal žádost Zlínský 
kraj a zároveň mu byla jako prvnímu kraji pro-
placena dotace ve výši tři miliony korun. Nyní 
pracujeme na kontrole a administrativních úko-
nech souvisejících s proplacením další žádosti, 
kterou podal Královéhradecký kraj,“ uvádí ředi-
tel odboru podnikatelského prostředí a obchod-
ního podnikání Pavel Vinkler. 

Coop Beskydy
spustil nový koncept prodejen

Družstvo CBA CZ otevřelo
prodejnu v novém designu

V obci Hnojník nedaleko Frýdku-Místku byla koncem minulého roku dokončena realizace 
nového konceptu sítě prodejen Coop Beskydy, spotřebního družstva. 

Pilotní projekt nového designového pojetí prodejen dokončilo v únoru maloobchodní Druž-
stvo CBA CZ v prodejně v Rapotíně nedaleko Šumperka. Do moderního vizuálního hávu, 
kterému dominují zářivé barvy, chce družstvo do budoucna obléct všechny franšízové 
i vlastní nově budované prodejny. Jen letos plánuje takto modernizovat další tři provozov-
ny, včetně té největší v Hradci Králové.

Družstvo CBA CZ v únoru otevřelo v obci Rapotín 
poblíž Šumperka první prodejnu v novém designo-
vém pojetí. „Hlavním rysem konceptu jsou zářivé 
barvy. Barevný déšť na výlohách nebo barevné 
menuboardy s vtipnými hláškami v bublinách,  které 

slouží zákazníkům ke snadnější orientaci v prodej-
ně a zároveň k pobavení,“ popisuje klíčové prvky 
nového designu s názvem Flowline předseda Druž-
stva CBA CZ Roman Mazák. S prostory prodejny je 
pak maximálně sladěn i personál. „Je vybaven 

oděvy, které barevně zapa-
dají,“ doplňuje. Podle Ro-
mana Mazáka bylo cílem, 
aby prostory provozoven 
CBA vypadaly nadčasově. 
„Od zákazníků máme za-
tím jen pozitivní reakce, 
podle jejich názoru prodej-
na vypadá nejen moderně, 
ale také vesele, čehož jsme 
se změnou designu snažili 
dosáhnout,“ shrnuje. Kro-
mě provozovny v Rapotíně 
plánuje družstvo tímto 
způsobem v letošním roce 
modernizovat ještě další tři 
prodejny, včetně té největší 
v Hradci Králové.

Úspěšnou realizaci nového konceptu sítě prodejen 
Coop Beskydy, spotřebního družstva, komentuje 
jeho generální ředitel a místopředseda předsta-
venstva Marko Ratveiský: „Poprvé jsme se roz-
hodli, že kompletní realizaci zadáme jedné spo-
lečnosti, brněnské RN Servis EU. Od začátku jsme 

společně pracovali na tvorbě nové dispozice, 
designu a s ohledem na udržitelnost jsme se za-
měřili i na energetickou náročnost prodejny. 
V místě prodeje tedy využíváme speciální LED 
osvětlení, které nám šetří energii a dokonale na-
svítí prostor. I u chladicího a mrazicího zařízení 
jsme sledovali energetickou náročnost technolo-
gií, například mrazicí vany mají energetický štítek 
B. První reakce jsou velice pozitivní, naši zaměst-
nanci si nemohou novou podobu prodejny vyna-
chválit a rovněž od našich zákazníků máme zatím 
jen kladné ohlasy.“



CATSCAN
V tomto vydání:

30

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

CS #1

PŘI GRILOVÁNÍ 
ROSTE OBLIBA 
VŠECH POTRAVIN
Grilování se rok od roku těší velké oblibě tuzemských 
spotřebitelů. Sezona začíná prakticky s prvními 
teplejšími slunečními paprsky a pomalu končí 
s náznaky studenějšího podzimního času. Nezřídka 
se však zákazníci věnují grilování po celý rok. Proto 
je třeba nejen v nejsilnějším období na toto myslet 
a mít připravenou vhodnou nabídku. Přednost dostává 
kvalita, stálice, ale i netradiční novinky. Čím dál tím 
více se daří také veganským produktům.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

G
rilování patří mezi oblíbené 
způsoby tepelné úpravy potra-
vin, a proto není divu, že jeho 
sortiment představuje stále se 
rozšiřující portfolio produktů. 

Ty spojené s grilováním najdeme v masných 
produktech, v čerstvém mase, rybách, sýrech, 
pečivu či kořenicích směsích, ale i ve vegetarián-
ských a veganských variantách.

Nejvíce nakupují 
rodiny s dětmi

Jakýkoliv z výrobků určených ke grilování si ale-
spoň jednou za rok koupí zhruba 8 z 10 českých 
domácností. Průměrná domácnost je nakupuje 
více než pětkrát za rok a ročně za ně utratí 
312 Kč. V meziročním pohledu kupující domác-
nosti v roce 2021 utratily za výrobky na gril 
o sedm procent více než v předchozím roce. „Při 
pohledu na jednotlivé subkategorie můžeme 
konstatovat, že nárůst výdajů se týká především 
grilovacích přílohových omáček, sýrů a masa na 
gril. Na druhou stranu meziroční výdaje na gri-
lovací koření a uzeniny vykazují pokles,“ uvádí 
Vladimíra Šebková, client relationship manager 
společnosti GfK Czech. Výrobky na gril si kupu-
jí české domácnosti v průběhu celého roku, ale 
hlavní sezonou jsou, při přízni počasí, měsíce 
duben, květen, červen, červenec a srpen. 
V těchto periodách domácnosti utratí až dvoj-
násobek průměrných měsíčních výdajů. Pro ně-
které subkategorie je důležité i září.

českých domácností 
konzumuje párky 
nebo klobásy jednou 
týdně.

Zdroj: Median, MML-TGI, 21/II−21/III
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Zájem o ekologii, 
udržitelnost 
a bioprodukty

Přestože pandemie trápí lidstvo již dva roky, gri-
lování velmi prospěla. „Skutečně tak tomu je. 
Spotřebitelé jsou více doma, a rádi vymýšlejí, co 
v sezoně ugrilovat. A tomu pochopitelně odpo-
vídají nákupy,“ komentuje Lucie Ledererová, 
trade marketing manager společnosti Schneider 
Food. Podobného názoru je i Michal Tkadlec, 
marketingový manažer společnosti MP Krásno, 
který dodává, že zájem o grilování roste každým 
rokem již několik let. „Jeho role ve společen-
ském životě v posledních letech ještě více posí-
lila, protože řada příležitostí ke společenskému 
vyžití byla spíše omezená, a to zejména na jaře 
loňského roku,“ deklaruje Aneta Turnovská, 
tisková mluvčí společnosti Globus ČR. Tím sa-
mozřejmě stoupá obliba veškerých potravin na 
gril všeobecně – od mas přes klobásy až po po-
pulární sýry typu oštiepok či hermelín, nebo 
vegetariánské a veganské varianty.

Domácnosti však podle společnosti Sonnentor 
nejen vlivem pandemie svoje nákupy pečlivěji 
plánují a přemýšlejí nad tím, co opravdu chtějí 
koupit. Ale stále více jim záleží na kvalitě potra-
vin, které chtějí použít, stejně tak i produktů 
určených k jejich dochucení. „Při přípravě mari-
nád, dipů i jídla samotného rádi sáhnou po pr-
votřídních surovinách a koření. Upouštějí od 
nákupu prefabrikovaných ochucovadel v neeko-

logických obalech. Více se zajímají o ekologii 
samotnou a udržitelnost, a proto častěji volí 
bioprodukty,“ vyzdvihuje vedoucí marketingu 
Kamila Šťastná.

Loňský rok byl rekordní pro společnost 
F. W. Tandoori. Nejinak tomu bylo v případě 
poptávky po asijských produktech. „I nadále je 
naší nejprodávanější položkou sladká chilli 
omáčka thajské značky Exotic Food, která již 
v českých ledničkách a spížích zcela zdomácně-
la a je více než vhodnou volbou i při grilování,“ 
pochvaluje si obchodní zástupkyně Adriana Ma-
týsková. Podle společnosti Emco a značek, které 
na českém a slovenském trhu zastupuje, kvůli 
lockdownům začali spotřebitelé doma více vařit, 
navíc si tento způsob přípravy pokrmů oblíbili 
a v určitých kategoriích lze vidět dlouhodobý 
nárůst. Grilování nevyjímaje. Týká se to hlavně ... /...
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inzerce

značky Santa Maria, kde spotřebitelé poznali 
rozmanitost, jednoduchost a rychlost tex-mex 
kuchyně. „Co se týče chutí u omáček spojených 
s grilováním, je těžké uspět s novými, netypic-
kými příchutěmi. Češi jsou oddaní klasice,“ vy-
světluje produktový manažer Marek Řondík.

Privátní značky
se ukázaly

Ke grilování neodmyslitelně patří pečivo. A trend 
dnešní doby nabádá k tomu, aby bylo vyvinuto 
přesně na míru tomuto fenoménu. „Za posled-
ní roky bylo uvedeno na trh nespočet výrobků 
vhodných ke grilování. A k tomu se přidaly i ře-
tězce, které mají buď vlastní privátní značku 
grilovacího chleba, nebo chléb vyrábíme pod 
naší značkou ve spolupráci s nimi,“ říká Adam 
Sedláček, produktový manažer společnosti Pe-
nam. Samozřejmě jak Penam, tak Odkolek mají 
i svoje grilovací pečiva. Pandemie na jejich pro-
dej nikterak nedolehla. Naopak, jak již bylo uve-
deno, spotřebitelé se po uzávěrách a omezeních 
těší na společně posezení venku s přáteli u grilu.

„Všeobecně vnímáme pokles prodeje uzenin na 
trhu. Do určité míry to souvisí s poklesem spo-
lečenského setkávání a grilování kvůli covidu. 
Na druhou stranu na trhu vznikla nová poptáv-
ka po kvalitním a dostupném koření z řetězců, 
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CS #1

PŘI GRILOVÁNÍ 
ROSTE OBLIBA 
VŠECH POTRAVIN
Grilování se rok od roku těší velké oblibě tuzemských 
spotřebitelů. Sezona začíná prakticky s prvními 
teplejšími slunečními paprsky a pomalu končí 
s náznaky studenějšího podzimního času. Nezřídka 
se však zákazníci věnují grilování po celý rok. Proto 
je třeba nejen v nejsilnějším období na toto myslet 
a mít připravenou vhodnou nabídku. Přednost dostává 
kvalita, stálice, ale i netradiční novinky. Čím dál tím 
více se daří také veganským produktům.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

G
rilování patří mezi oblíbené 
způsoby tepelné úpravy potra-
vin, a proto není divu, že jeho 
sortiment představuje stále se 
rozšiřující portfolio produktů. 

Ty spojené s grilováním najdeme v masných 
produktech, v čerstvém mase, rybách, sýrech, 
pečivu či kořenicích směsích, ale i ve vegetarián-
ských a veganských variantách.

Nejvíce nakupují 
rodiny s dětmi

Jakýkoliv z výrobků určených ke grilování si ale-
spoň jednou za rok koupí zhruba 8 z 10 českých 
domácností. Průměrná domácnost je nakupuje 
více než pětkrát za rok a ročně za ně utratí 
312 Kč. V meziročním pohledu kupující domác-
nosti v roce 2021 utratily za výrobky na gril 
o sedm procent více než v předchozím roce. „Při 
pohledu na jednotlivé subkategorie můžeme 
konstatovat, že nárůst výdajů se týká především 
grilovacích přílohových omáček, sýrů a masa na 
gril. Na druhou stranu meziroční výdaje na gri-
lovací koření a uzeniny vykazují pokles,“ uvádí 
Vladimíra Šebková, client relationship manager 
společnosti GfK Czech. Výrobky na gril si kupu-
jí české domácnosti v průběhu celého roku, ale 
hlavní sezonou jsou, při přízni počasí, měsíce 
duben, květen, červen, červenec a srpen. 
V těchto periodách domácnosti utratí až dvoj-
násobek průměrných měsíčních výdajů. Pro ně-
které subkategorie je důležité i září.

českých domácností 
konzumuje párky 
nebo klobásy jednou 
týdně.

Zdroj: Median, MML-TGI, 21/II−21/III
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CATSCAN
V tomto vydání:

proto se nám podařilo v tomto segmentu vyrůst 
napříč různými druhy koření,“ konkretizuje Pa-
vel Švarc, director sales department společnosti 
Drana. Jak známo, příležitosti těžit z grilování se 
chopily řetězce, které promptně zavedly vlastní 
privátní značky. „V létě 2020 jsme uvedli na trh 
privátní značku K-Mistři od fochu z Modletic!, 
pod kterou zákazníci naleznou výrobky z naše-
ho vlastního masozávodu. Velmi oblíbená je 
vinná klobása podle receptury z roku 1955. Le-
tos chceme pozici značky na trhu ještě více 
upevnit a rozšířit sortiment o další klobásy vhod-
né na gril,“ prozrazuje Renata Maierl, tisková 
mluvčí společnosti Kaufland Česká republika.

Bez zdražování 
to nepůjde

Je jasné, že grilování je především sezonní zále-
žitost a záleží hodně na počasí. „Když jsou slun-
né víkendy, tak prodeje vystřelí nahoru, a nao-
pak. Je pak složitější plánovat produkci těchto 
výrobků, a pokud delší dobu počasí nepřeje, 
potom se musí rychle vyprodat, aby jim neprošla 
garance kvality,“ popisuje Michal Tkadlec. Lucie 
Ledererová zmiňuje, že i tento sortiment bojuje 
s cenami za suroviny a dovozem. Tak to ale 
podle ní bylo vždy a nejspíš vždy bude. „Nás 
nejvíce trápí mezinárodní cena dopravy, které 
zvedá cenu výrobku o 16 až 19 korun za kilo-
gram suroviny například u zboží z Číny. Druhým 
faktorem je růst ceny energie, která je potřeba 
pro zpracování suroviny, tedy mletí, drcení, mí-
chání či balení,“ informuje Pavel Švarc. To se 
musí zákonitě promítnout i do prodejních cen.

Trendy v kategorii grilování se v podstatě nemě-
ní, spotřebitelé i nadále požadují zejména pest-
rost v nabídce, snadnou přípravu a kvalitu. „To 
naše Avokádo výrobky splňují. Bohatý výběr 
nabízíme především v kategorii sypkých směsí, 
tekutých marinád, ale i salátových zálivek nebo 
hořčic a křenů. Oblibě se těší i naše nakládané 
Cornichons. S výrobky Avokádo si lze snadno 
přichystat kompletní grilovací menu pro celou 
rodinu,“ nastiňuje Hana Olšerová, brand mana-
žerka společnosti Pěkný-Unimex. Dodává, že 
jejich výrobky uspokojí milovníky masa, vegeta-
riány, dospělé i děti.

„U Čechů jsou nejoblíbenější klasické špekáčky. 
Roste i obliba marinovaných mas a jako před-
krm si rádi dají speciality v podobě grilovacích 
párečků nebo klobásek. Pravidelně přinášíme 
do grilovací nabídky produkty s různými příchu-
těmi, mezi oblíbené patří například klobása 
s divokým česnekem, klobása se sýrem nebo 
Vepřové koleno Sous-vide,“ sděluje Michal Tka-
dlec. Pokud by Lucie Ledererová mohla mluvit 
za všechny uzenáře, tak hvězdami jakéhokoliv 
grilování jsou klobásy a špekáčky. „Češi se ne-
bojí ani experimentování, co se chutí týče, 
a díky tomu tu existuje poměrně široký okruh 
k výběru,“ doplňuje na závěr.

inzerce
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CATSCAN
V tomto vydání:

proto se nám podařilo v tomto segmentu vyrůst 
napříč různými druhy koření,“ konkretizuje Pa-
vel Švarc, director sales department společnosti 
Drana. Jak známo, příležitosti těžit z grilování se 
chopily řetězce, které promptně zavedly vlastní 
privátní značky. „V létě 2020 jsme uvedli na trh 
privátní značku K-Mistři od fochu z Modletic!, 
pod kterou zákazníci naleznou výrobky z naše-
ho vlastního masozávodu. Velmi oblíbená je 
vinná klobása podle receptury z roku 1955. Le-
tos chceme pozici značky na trhu ještě více 
upevnit a rozšířit sortiment o další klobásy vhod-
né na gril,“ prozrazuje Renata Maierl, tisková 
mluvčí společnosti Kaufland Česká republika.

Bez zdražování 
to nepůjde

Je jasné, že grilování je především sezonní zále-
žitost a záleží hodně na počasí. „Když jsou slun-
né víkendy, tak prodeje vystřelí nahoru, a nao-
pak. Je pak složitější plánovat produkci těchto 
výrobků, a pokud delší dobu počasí nepřeje, 
potom se musí rychle vyprodat, aby jim neprošla 
garance kvality,“ popisuje Michal Tkadlec. Lucie 
Ledererová zmiňuje, že i tento sortiment bojuje 
s cenami za suroviny a dovozem. Tak to ale 
podle ní bylo vždy a nejspíš vždy bude. „Nás 
nejvíce trápí mezinárodní cena dopravy, které 
zvedá cenu výrobku o 16 až 19 korun za kilo-
gram suroviny například u zboží z Číny. Druhým 
faktorem je růst ceny energie, která je potřeba 
pro zpracování suroviny, tedy mletí, drcení, mí-
chání či balení,“ informuje Pavel Švarc. To se 
musí zákonitě promítnout i do prodejních cen.

Trendy v kategorii grilování se v podstatě nemě-
ní, spotřebitelé i nadále požadují zejména pest-
rost v nabídce, snadnou přípravu a kvalitu. „To 
naše Avokádo výrobky splňují. Bohatý výběr 
nabízíme především v kategorii sypkých směsí, 
tekutých marinád, ale i salátových zálivek nebo 
hořčic a křenů. Oblibě se těší i naše nakládané 
Cornichons. S výrobky Avokádo si lze snadno 
přichystat kompletní grilovací menu pro celou 
rodinu,“ nastiňuje Hana Olšerová, brand mana-
žerka společnosti Pěkný-Unimex. Dodává, že 
jejich výrobky uspokojí milovníky masa, vegeta-
riány, dospělé i děti.

„U Čechů jsou nejoblíbenější klasické špekáčky. 
Roste i obliba marinovaných mas a jako před-
krm si rádi dají speciality v podobě grilovacích 
párečků nebo klobásek. Pravidelně přinášíme 
do grilovací nabídky produkty s různými příchu-
těmi, mezi oblíbené patří například klobása 
s divokým česnekem, klobása se sýrem nebo 
Vepřové koleno Sous-vide,“ sděluje Michal Tka-
dlec. Pokud by Lucie Ledererová mohla mluvit 
za všechny uzenáře, tak hvězdami jakéhokoliv 
grilování jsou klobásy a špekáčky. „Češi se ne-
bojí ani experimentování, co se chutí týče, 
a díky tomu tu existuje poměrně široký okruh 
k výběru,“ doplňuje na závěr.
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CS #2 NÁVRAT
K ČERSTVÉMU 
PEČIVU Po předloňském prvním pandemickém roce, který 

kategorii pečiva a cukrářských produktů výrazně 
poznamenal, lze loňský vývoj označit za jakýsi 

návrat k zavedeným pořádkům. Spotřebitelé opět začali více nakupovat čerstvé pečivo 
a zvýšila se rovněž frekvence jeho nákupů.

Markéta Grulichová, marketa.grulichova@atoz.cz

45 Kč

V
roce 2020 poznamenala ka-
tegorii pečiva a cukrářských 
výrobků všemožná opatření 
spojená s pandemií covidu-19, 
letos ji jednoznačně ovlivňuje 

především zvýšení cen surovin a energií. Rostou-
cí ceny vstupů mohou výrobci jen těžko ustát 
bez zdražování svých produktů.

je průměrná částka, kterou 
domácnosti utratí za jeden 
nákup pečiva.

Zdroj: GfK Czech, 12/20–11/21

Od loňského podzimu se náklady na výrobu 
pekařských výrobků spojené s růstem cen 
vstupních surovin, pohonných hmot a energií 
ve vztahu k maloobchodním odběratelům nej-
více projevily u základních produktů, jako jsou 
rohlík, houska či chléb Šumava, u nichž se zvý-
šily v průměru o 10 až 15 %. „Je ovšem třeba 
si uvědomit, že ceny tohoto sortimentu dlou-
hodobě stagnovaly, jak vyplývá i z dat Českého 
statistického úřadu. Proto je musely pekárny 
uvést do souladu s rostoucími náklady. U draž-
ších výrobků typu jemného a sladkého pečiva 
byl cenový nárůst o něco vyšší, v rozmezí 10 až 
20 procent,“ říká Bohumil Hlavatý, výkonný 

ředitel Svazu pekařů a cukrářů 
v ČR. Zároveň uvádí, že 

na základě šetření 
mezi členský-

mi pekárna-
mi zjistili, že 

v meziročním porovnání s lednem 2021 je ná-
růst vstupních nákladů více než 30%, což se ale 
bohužel zatím nepodařilo promítnout do cen. 
Podle něj je snižování nákladů zatím v nedo-
hlednu, proto lze očekávat, že pekárny budou 
muset na tuto situaci reagovat.

Postupné přiblížení 
k normálu

Výrobci i obchodníci se v podstatě shodují v tom, 
že v průběhu loňského roku se uvedená katego-
rie začala po turbulentním předloňském vývoji 
vracet do normálních kolejí. „Rok 2021 se nesl 
ve znamení zvýšeného apetitu zákazníků po čer-
stvém pečivu, byť stále ještě nedošlo k úplnému 
návratu na úroveň předcovidového období. Po 
velkém útlumu prodeje cukrářských výrobků 
v předloňském roce, který byl způsoben uzavře-
ním cukráren, šetřením zákazníků i domácím 
pečením, se postupně zvyšoval také zájem 
o sladké dobroty. Oproti roku 2020, kdy jsme 

zaznamenali zvýšenou poptávku po balených 
produktech, došlo loni k návratu na původ-

ní úroveň prodejů a u některých druhů 
výrobků i k poklesu zájmu o balené pe-
čivo. Ve srovnání s rokem 2020 se mi-
nulý rok rovněž zvýšil počet návštěv 
zákazníků v prodejnách pečiva, snížil se 
objem nakupovaných položek a rozšířil 
sortiment nakupovaných produktů,“ 

popisuje Bohumil Hlavatý.
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především zvýšení cen surovin a energií. Rostou-
cí ceny vstupů mohou výrobci jen těžko ustát 
bez zdražování svých produktů.

je průměrná částka, kterou je průměrná částka, kterou 
domácnosti utratí za jeden domácnosti utratí za jeden 
nákup pečiva.nákup pečiva.

Zdroj: GfK Czech, 12/20–11/21Zdroj: GfK Czech, 12/20–11/21

rohlík, houska či chléb Šumava, u nichž se zvý-
šily v průměru o 10 až 15 %. „Je ovšem třeba 
si uvědomit, že ceny tohoto sortimentu dlou-
hodobě stagnovaly, jak vyplývá i z dat Českého 
statistického úřadu. Proto je musely pekárny 
uvést do souladu s rostoucími náklady. U draž-
ších výrobků typu jemného a sladkého pečiva 
byl cenový nárůst o něco vyšší, v rozmezí 10 až 
20 procent,“ říká Bohumil Hlavatý, výkonný 

ředitel Svazu pekařů a cukrářů 
v ČR. Zároveň uvádí, že 

na základě šetření 
mezi členský-

mi pekárna-
mi zjistili, že 

muset na tuto situaci reagovat.muset na tuto situaci reagovat.

Postupné přiblížení Postupné přiblížení 
k normálu

Výrobci i obchodníci se v podstatě shodují v tom, Výrobci i obchodníci se v podstatě shodují v tom, 
že v průběhu loňského roku se uvedená katego-že v průběhu loňského roku se uvedená katego-
rie začala po turbulentním předloňském vývoji rie začala po turbulentním předloňském vývoji 
vracet do normálních kolejí. „Rok 2021 se nesl vracet do normálních kolejí. „Rok 2021 se nesl 
ve znamení zvýšeného apetitu zákazníků po čer-ve znamení zvýšeného apetitu zákazníků po čer-
stvém pečivu, byť stále ještě nedošlo k úplnému stvém pečivu, byť stále ještě nedošlo k úplnému 
návratu na úroveň předcovidového období. Po návratu na úroveň předcovidového období. Po 
velkém útlumu prodeje cukrářských výrobků velkém útlumu prodeje cukrářských výrobků 
v předloňském roce, který byl způsoben uzavře-v předloňském roce, který byl způsoben uzavře-
ním cukráren, šetřením zákazníků i domácím ním cukráren, šetřením zákazníků i domácím 
pečením, se postupně zvyšoval také zájem pečením, se postupně zvyšoval také zájem 
o sladké dobroty. Oproti roku 2020, kdy jsme o sladké dobroty. Oproti roku 2020, kdy jsme 

zaznamenali zvýšenou poptávku po balených zaznamenali zvýšenou poptávku po balených 
produktech, došlo loni k návratu na původ-produktech, došlo loni k návratu na původ-

ní úroveň prodejů a u některých druhů ní úroveň prodejů a u některých druhů 
výrobků i k poklesu zájmu o balené pe-výrobků i k poklesu zájmu o balené pe-
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nulý rok rovněž zvýšil počet návštěv nulý rok rovněž zvýšil počet návštěv 
zákazníků v prodejnách pečiva, snížil se zákazníků v prodejnách pečiva, snížil se 
objem nakupovaných položek a rozšířil objem nakupovaných položek a rozšířil 
sortiment nakupovaných produktů,“ sortiment nakupovaných produktů,“ 

popisuje Bohumil Hlavatý.popisuje Bohumil Hlavatý.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

NÁVRAT
K ČERSTVÉMU 
PEČIVU

Také Tomáš Kubík, manažer komunikace spo-
lečnosti Penny Market, potvrzuje, že zvýšená 
poptávka po baleném pečivu sice pokračovala 
i v loňském prvním čtvrtletí, ale ve druhé polo-
vině roku 2021 opět rostly prodeje čerstvého 
nebaleného pečiva, i když se stále ještě nedosta-
ly na předpandemickou úroveň. Podle něj pro-
deje pečiva i nadále ovlivňovaly aktuální opatře-
ní a vlny režimu práce z domova.

„Rok 2021 lze označit jako částečné přiblížení 
k ‚normálu’. S ohledem na to, co se nyní kolem 
covidu děje, očekávám, že toto přibližování 
bude pokračovat. Myslím si, že by se mohla po-
stupně zvyšovat frekvence nákupů pečiva. Kom-
fort pro zákazníky se v řetězcích totiž neustále 
zvyšuje a také čerstvé pečivo, které si spotřebitel 
sám vybere, se nedá jen tak lehce nahradit. Když 
se na to podívám konkrétně, zvýší se poptávka 
po menších druzích pečiva, protože se budou 
lidé vracet do kanceláří z home office režimu. 
Co se ale delší dobu nezvýší, je ochota utrácet, 
a to i kvůli masivnímu zdražování energií a dal-
ších služeb,“ míní Martin Dolský, ředitel marke-
tingu společnosti Penam.

Nákupní zvyklosti 
se liší podle věku

Jaké lze u pečiva a cukrářských výrobků pozoro-
vat na tuzemském trhu nejnovější trendy? Podle 
Richarda Kabáta, majitele pekárny Kabát, se 
rozvíjí segment chlebů, které lze nazvat rustikál-
ní a které jsou hodně tmavě vypečené a křupa-
vé. „Vracejí se klasické české koláče a v cukraři-
ně se objevují nové tvary a suroviny pro dorty 
makromolekulární kuchyně,“ doplňuje.

Davide Villa, majitel Pekařství Villa, zase upozor-
ňuje, že aktuálním trendem je důraz na vyšší 
kvalitu a originalitu, nikoli na průměrný kon-
zum. Zákazníci podle něj slyší na autentičnost, 
příběh a ruční výrobu. „Záleží jim na kvalitě 
a upřednostňují pečivo a cukrářské výrobky bez 
chemických přísad a náhražek, bez palmového 
oleje a dalších škodlivých látek. Tento trend je 
nyní na vzestupu a má svoji budoucnost. Lidé si 
navíc za kvalitu velmi rádi připlatí,“ vysvětluje. 
Podotýká, že to souvisí především s aktuálním 
trendem stravovat se hlavně v „covidové“ době 
co možná nejzdravěji.

Že se aktuální trend zdravého životního stylu 
promítá i do kategorie pečiva, naznačuje Jiří Ma-
reček, ředitel komunikace společnosti Albert 
Česká republika. „Zákazníci čím dál víc vyhledá-
vají zdravější alternativy. Potvrzuje to i průzkum, 
který ukázal, že více než 55 procent Čechů za 
posledních pět let změnilo své stravovací návyky 
a při nákupu pekárenských výrobků se nyní za-
měřuje na zdravější produkty s obsahem celo-
zrnné či žitné mouky,“ přibližuje výsledky prů-

zkumu Ipsos pro společnost Albert Česká 
republika, který proběhl loni v únoru.

Nikoliv ojediněle ale zaznívá, že český spotřebi-
tel je v případě pekařských výrobků dost konzer-
vativní. „V prodejnosti jsou stále na prvních 
místech běžné chleby typu Šumava nebo kmí-
nový a v pečivu rohlíky a housky. Vzhledem 
k tomu, že našimi zákazníky jsou všechny věko-
vé skupiny, zaznamenáváme samozřejmě odliš-
nosti. Mladí lidé a střední generace více vyhle-
dávají vícezrnné, celozrnné a žitné výrobky. 
Také se rozšiřuje skupina zákazníků, která se 
více zajímá o složení výrobků a výživové hodno-
ty,“ prozrazuje Pavel Meduna, vedoucí výroby 
a prodeje pekáren Globus. A doplňuje: „Co se 
nemění a ani v budoucnu měnit nebude, je to, 
že většina zákazníků s malými dětmi kupuje běž-

ný rohlík. Jde o potravinu, s níž se každý z nás 
v raném mládí potkal a kterou jsou i v dnešní 
,moderní’ době malé děti naučené jíst.“

Také Bohumil Hlavatý zmiňuje, že tuzemský spo-
třebitel je při výběru pečiva a cukrářských výrob-
ků poměrně konzervativní. Stejně tak upozorňu-
je, že v jednotlivých věkových skupinách byly loni 
znát zřetelné nákupní rozdíly: „Starší generace 
většinou preferovala klasické výrobky v nižší ce-
nové hladině, jako jsou běžné chleby typu Šuma-
va nebo kmínový a v pečivu klasické rohlíky 
a housky. Mladí lidé a střední generace ve vyšší 

„Loňský rok byl ve znamení 
nástupu biopečiva.“

U pečiva a cukrářských výrobků jednoznačně zesílil důraz na kvalitu 
a lokální původ. Výrazně vzrostl zájem o pekařské a cukrářské produkty 
s různými zdravotními benefity a posilující imunitu. Rok 2021 byl také ve 
znamení nástupu bio pekařských výrobků, zejména v sortimentu chlebů 
a baget.

Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel, Svaz pekařů a cukrářů v ČR
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CS #2 NÁVRAT
K ČERSTVÉMU 
PEČIVU Po předloňském prvním pandemickém roce, který 

kategorii pečiva a cukrářských produktů výrazně 
poznamenal, lze loňský vývoj označit za jakýsi 

návrat k zavedeným pořádkům. Spotřebitelé opět začali více nakupovat čerstvé pečivo 
a zvýšila se rovněž frekvence jeho nákupů.

Markéta Grulichová, marketa.grulichova@atoz.cz

45 Kč

V
roce 2020 poznamenala ka-
tegorii pečiva a cukrářských 
výrobků všemožná opatření 
spojená s pandemií covidu-19, 
letos ji jednoznačně ovlivňuje 

především zvýšení cen surovin a energií. Rostou-
cí ceny vstupů mohou výrobci jen těžko ustát 
bez zdražování svých produktů.

je průměrná částka, kterou 
domácnosti utratí za jeden 
nákup pečiva.

Zdroj: GfK Czech, 12/20–11/21

Od loňského podzimu se náklady na výrobu 
pekařských výrobků spojené s růstem cen 
vstupních surovin, pohonných hmot a energií 
ve vztahu k maloobchodním odběratelům nej-
více projevily u základních produktů, jako jsou 
rohlík, houska či chléb Šumava, u nichž se zvý-
šily v průměru o 10 až 15 %. „Je ovšem třeba 
si uvědomit, že ceny tohoto sortimentu dlou-
hodobě stagnovaly, jak vyplývá i z dat Českého 
statistického úřadu. Proto je musely pekárny 
uvést do souladu s rostoucími náklady. U draž-
ších výrobků typu jemného a sladkého pečiva 
byl cenový nárůst o něco vyšší, v rozmezí 10 až 
20 procent,“ říká Bohumil Hlavatý, výkonný 

ředitel Svazu pekařů a cukrářů 
v ČR. Zároveň uvádí, že 

na základě šetření 
mezi členský-

mi pekárna-
mi zjistili, že 

v meziročním porovnání s lednem 2021 je ná-
růst vstupních nákladů více než 30%, což se ale 
bohužel zatím nepodařilo promítnout do cen. 
Podle něj je snižování nákladů zatím v nedo-
hlednu, proto lze očekávat, že pekárny budou 
muset na tuto situaci reagovat.

Postupné přiblížení 
k normálu

Výrobci i obchodníci se v podstatě shodují v tom, 
že v průběhu loňského roku se uvedená katego-
rie začala po turbulentním předloňském vývoji 
vracet do normálních kolejí. „Rok 2021 se nesl 
ve znamení zvýšeného apetitu zákazníků po čer-
stvém pečivu, byť stále ještě nedošlo k úplnému 
návratu na úroveň předcovidového období. Po 
velkém útlumu prodeje cukrářských výrobků 
v předloňském roce, který byl způsoben uzavře-
ním cukráren, šetřením zákazníků i domácím 
pečením, se postupně zvyšoval také zájem 
o sladké dobroty. Oproti roku 2020, kdy jsme 

zaznamenali zvýšenou poptávku po balených 
produktech, došlo loni k návratu na původ-

ní úroveň prodejů a u některých druhů 
výrobků i k poklesu zájmu o balené pe-
čivo. Ve srovnání s rokem 2020 se mi-
nulý rok rovněž zvýšil počet návštěv 
zákazníků v prodejnách pečiva, snížil se 
objem nakupovaných položek a rozšířil 
sortiment nakupovaných produktů,“ 

popisuje Bohumil Hlavatý.

 CS #1: GRILOVÁNÍ
CS #2: PEČIVO
CS #3: KONZERVOVANÉ A STERILOVANÉ POTRAVINY
CS #4: NÁTĚROVÉ HMOTY
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příjmové kategorii a lidé provozující aktivní způ-
sob života vyhledávali vícezrnné, celozrnné a žit-
né výrobky. Také se rozšířila skupina zákazníků, 
která se více zajímala o složení výrobků, tedy 
o použité suroviny, výživové hodnoty, a vzrostl 
zájem o značkové potraviny, konkrétně u pečiva 
pod označením Česká cechovní norma.“

V souladu s popsanými trendy je i vyjádření Ale-
še Kadlečka, obchodního ředitele Biopekárny 
Zemanka, který nastiňuje, že portfolio nově roz-
šířili i o produkty cirkulární ekonomiky, konkrét-
ně krekry a sušenky, které jsou jasným trendem, 
a zájem o ně velmi roste.

Význam ceny 
může stoupat

Podle Martina Dolského až do roku 2020 ně-
kolik let po sobě rostla frekvence nákupů, při 
nichž bylo pečivo hlavním motivátorem, a kle-
sal význam ceny při rozhodování o koupi. „To 
se v poslední době mění a oba trendy se zača-
ly otáčet. Vrací to pozornost mnoha zákazníků 
k základnějšímu pečivu s aspektem na to, jest-
li rychle stárne a bude dobře chutnat i další 
den. Stále totiž platí, že zákazník pečivo vybírá 
podle chuti, čerstvosti a kvality, a to přesně 
v tomto pořadí,“ vyjmenovává Martin Dolský 
s odkazem na výzkum společnosti IBRS z konce 
roku 2021.

I podle Richarda Kabáta je chuť stěžejním krité-
riem při výběru pečiva. „Samozřejmě zazname-
náváme, že se více lidí zajímá o suroviny, nutrič-
ní hodnoty, celkové složení výrobku, ale do toho 
momentálně vstupuje cena, kdy kvalitní věci 
jsou dražší. Proto se může stát, že spousta spo-
třebitelů se přikloní k méně kvalitním výrobkům 
za nižší cenu,“ hodnotí.

Pokud jde o faktory, které ovlivňují nákup pečiva 
a cukrářských výrobků, Bohumil Hlavatý shrnuje 
výsledky šetření společnosti KPMG Česká repub-
lika: „Čtyřicetiprocentní váhu má kvalita výrobku 
a její význam postupně roste. Cena je aktuálně 
důležitá pro 34 procent populace, složení výrob-
ku preferuje 18 procent nakupujících, kteří zkou-
mají nutriční hodnoty a řeší ‚éčka‘. Výrobce, tedy 
konkrétní pekárna ovlivňuje při nákupu osm 
procent zákazníků.“ Dále konstatuje, že pande-
mie nákupní zvyklosti spotřebitelů při výběru 
pečiva určitě ovlivnila: „Zákazníci nyní kladou 
větší důraz na cenu a jsou cenově senzitivnější 
než v období ekonomické konjunktury. Cena je 
rozhodujícím kritériem pro 34 procent populace, 
což je o pět procentních bodů více než před pan-
demií. Důvodem je ekonomická nejistota spoje-
ná s koronavirem a nově i s vysokou inflací.“

Novinky jako nepsaná 
povinnost

„Z reakcí na sociálních sítích a také z prodejů 
vidíme, že zákazník zkouší novinky rád,“ podo-
týká Martin Dolský. A zmiňuje, že v poslední 
době pod značkou Odkolek uvedli na trh Sever-
ské bulky, dále Proteinový toast Penam a kré-
movou špičku stejné značky.

Na spotřebitele, kteří se musejí vyhýbat lepku, 
zase myslela společnost Penam Slovakia, jež své 
portfolio obohatila o novinku s názvem Vitacelia 

Buchty bezlepkové. Tradiční kynuté pečivo je 
k dispozici se třemi oblíbenými náplněmi – tva-
rohovou, povidlovou a makovou.

Pavel Meduna objasňuje, že nabízet novinky je 
nepsanou povinností každého výrobce. „Vždy 
ovšem musíte být vůči zákazníkům zodpovědní. 
Přehltit trh novinkami není dobré, jinak se může 
stát, že zákazník začne tápat. Naše filozofie je 
taková, že novinky, které uvádíme do prodeje, 
máme vždy po stránce receptury a technologic-
kého postupu zodpovědně připravené. Výrobek 
musí být originální, nezaměnitelný a nemůže 
být kopií jiných, což není jednoduché,“ vysvět-
luje. A připojuje, že loni uvedli na trh kolekci 
výrobků nazvanou Česká tradice, která zahrnu-
je tradiční tuzemské produkty, jako jsou bábov-
ky, štrúdly, buchty a maxi koláče. Na podzim 
pak zahájili výrobu toastových chlebů. A k 25le-
tému výročí fungování Globusu v ČR zařadili 
nově do prodeje chléb řemeslný 900 g, který má 
oválný tvar a je ručně karbovaný, a z cukrář-
ských výrobků pak čokoládový dort De luxe 
s lesklou, zrcadlovou polevou a náplní připrave-
nou metodou ganache.

Jistý posun v nákupních zvyklostech zazname-
nali během pandemie ve společnosti Marlenka. 
V případě jejich Medových dortů se frekvence 
nákupů zvýšila, protože domácí spotřeba čás-
tečně nahradila spotřebu v gastro provozech. 
Portfolio svých produktů Marlenka rozšířila 
v poslední době o celou řadu novinek. Patří 
k nim Medový dort se skořicí a Medové kuličky 
se skořicí, další novinkou jsou originální Medové 
doutníčky, které si podle manažera marketingu 
Vojtěcha Halamíčka získávají stále větší oblibu. 
Aktuálně přichází na trh bezlepkový Mandlový 
dort. „Dále finalizujeme vývoj kávové varianty 
Snacku Marlenka s obsahem kávy pražené s                pe-
ciálně pro naši značku a nový dort Laurinka rov-
něž s kávovou příchutí,“ přibližuje detaily Voj-
těch Halamíček.

Roste zájem 
o pečivo se 
zdravotními 

benefity.
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JUBILEJNÍ 25. ROČNÍK KONGRESU 
EASTLOG PŘEDSTAVUJE...

Kolem 500 logistických profesionálů se sejde už 12.–13. května na jubilejním 25. ročníku kongresu EASTLOG, 
největším setkání logistického trhu v České republice. Jako každý rok se na kongresu bude debatovat  

o tématech, která hýbou světem logistiky.

Home office, karanténa, ošetřovačka, testování, 
video porady… Pouze několik termínů, které se 
během posledních dvou let zabydlely ve slovníku nejen 
HR manažerů. Pandemie změnila fungování člověka 
v mnoha oborech a v různých firemních vrstvách. 
Některé společnosti se přechodu do digitálního 

prostředí brání, jiným to zcela nedovoluje povaha práce a další čekají, jak to celé 
vlastně dopadne. Protože člověk obyčejně jen pomalu přijímá nevynucené změny, 
zdá se, že koronavirus vyvolal transformaci, která by jinak trvala dlouhá léta. Jak 
připravena je logistika?   

Klimatická změna je pravděpodobně největší 
problém, kterému společnost čelí. Vnímáme ji tím 
intenzivněji, čím víc máme co ztratit. A moderní 
společnost rozhodně má co ztratit. Debata o zelené 
tranzici není jednoduchá, protože před námi stojí 
obří problém, a my na něj nemáme dostatečně 

robustní a plnohodnotnou odpověď. Uvažování o zelené ekonomice, výrobě, logistice 
a společnosti je proto nelehké, plné tápání, nekritických pohledů i odmítání, 
vysokých nákladů a mnoha ztrát. Představuje zelená logistika nevyhnutelnou součást 
celého řešení? 

Jasný dopad pandemie na člověka, v případě 
firem tedy na zaměstnance, urychlil implementaci 
automatizovaných a robotizovaných logistických 
procesů. Miniloady, shuttle systémy, AGV, AMR, 
strojové učení, drony, platooning, autonomní kurýři… 
Po pandemii bude tlak na tento typ technologických 

inovací pokračovat na plné obrátky. Budoucnost zkrátka patří digitalizaci 
a robotizaci ve výrobě i v logistice. Jak rychlý bude tento přerod a zůstane na jeho 
konci nějaké místo pro člověka? 

Maloobchod a segment FMCG prošly náročnou 
zkouškou. Ukázalo se, že se dokážou vypořádat 
nejen s výpadky zboží, surovin a obalů, ale že zvládají 
i výpadky lidí ve výrobě, ve skladech či v prodejnách. 
Mezitím ještě procházely vlnou zrychlené, a mnohdy 
i vynucené digitalizace. Máloco mohlo přimět retail k tak 

rychlému přechodu do e-commerce než právě pandemie, která ze zákazníka, jenž celá 
léta tlačil vozík kamenným obchodem, učinila „přes noc“ sofistikovaného nakupujícího 
využívajícího tablet, srovnávače zboží, platební brány a změny v závozových systémech 
kurýrů. Jaké to přináší novinky pro logistiku?   

HOMO  LOGISTICUS
HLAVNÍ TÉMA:

12–13/05/2022, O2 UNIVERSUM, PRAHA

DIGITALIZACE A ROBOTIZACE V LOGISTICE PROMĚNY V LOGISTICE RETAILU A FMCG

LIDSKÉ ZDROJE V LOGISTICE
KLÍČOVÁ TÉMATA KONGRESU EASTLOG 2022 JSOU…

ZELENÁ LOGISTIKA

www.eastlog.cz/registrace

Připojte se k diskuzi o aktuálních tématech  
logistiky se stovkami kolegů z oboru:

UNIKÁTNÍ  AKCE SKUPINY

0149-22_EASTL_INZ_homo_do_sb_240x340.indd   10149-22_EASTL_INZ_homo_do_sb_240x340.indd   1 17.03.2022   15:0117.03.2022   15:01
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příjmové kategorii a lidé provozující aktivní způ-
sob života vyhledávali vícezrnné, celozrnné a žit-
né výrobky. Také se rozšířila skupina zákazníků, 
která se více zajímala o složení výrobků, tedy 
o použité suroviny, výživové hodnoty, a vzrostl 
zájem o značkové potraviny, konkrétně u pečiva 
pod označením Česká cechovní norma.“

V souladu s popsanými trendy je i vyjádření Ale-
še Kadlečka, obchodního ředitele Biopekárny 
Zemanka, který nastiňuje, že portfolio nově roz-
šířili i o produkty cirkulární ekonomiky, konkrét-
ně krekry a sušenky, které jsou jasným trendem, 
a zájem o ně velmi roste.

Význam ceny 
může stoupat

Podle Martina Dolského až do roku 2020 ně-
kolik let po sobě rostla frekvence nákupů, při 
nichž bylo pečivo hlavním motivátorem, a kle-
sal význam ceny při rozhodování o koupi. „To 
se v poslední době mění a oba trendy se zača-
ly otáčet. Vrací to pozornost mnoha zákazníků 
k základnějšímu pečivu s aspektem na to, jest-
li rychle stárne a bude dobře chutnat i další 
den. Stále totiž platí, že zákazník pečivo vybírá 
podle chuti, čerstvosti a kvality, a to přesně 
v tomto pořadí,“ vyjmenovává Martin Dolský 
s odkazem na výzkum společnosti IBRS z konce 
roku 2021.

I podle Richarda Kabáta je chuť stěžejním krité-
riem při výběru pečiva. „Samozřejmě zazname-
náváme, že se více lidí zajímá o suroviny, nutrič-
ní hodnoty, celkové složení výrobku, ale do toho 
momentálně vstupuje cena, kdy kvalitní věci 
jsou dražší. Proto se může stát, že spousta spo-
třebitelů se přikloní k méně kvalitním výrobkům 
za nižší cenu,“ hodnotí.

Pokud jde o faktory, které ovlivňují nákup pečiva 
a cukrářských výrobků, Bohumil Hlavatý shrnuje 
výsledky šetření společnosti KPMG Česká repub-
lika: „Čtyřicetiprocentní váhu má kvalita výrobku 
a její význam postupně roste. Cena je aktuálně 
důležitá pro 34 procent populace, složení výrob-
ku preferuje 18 procent nakupujících, kteří zkou-
mají nutriční hodnoty a řeší ‚éčka‘. Výrobce, tedy 
konkrétní pekárna ovlivňuje při nákupu osm 
procent zákazníků.“ Dále konstatuje, že pande-
mie nákupní zvyklosti spotřebitelů při výběru 
pečiva určitě ovlivnila: „Zákazníci nyní kladou 
větší důraz na cenu a jsou cenově senzitivnější 
než v období ekonomické konjunktury. Cena je 
rozhodujícím kritériem pro 34 procent populace, 
což je o pět procentních bodů více než před pan-
demií. Důvodem je ekonomická nejistota spoje-
ná s koronavirem a nově i s vysokou inflací.“

Novinky jako nepsaná 
povinnost

„Z reakcí na sociálních sítích a také z prodejů 
vidíme, že zákazník zkouší novinky rád,“ podo-
týká Martin Dolský. A zmiňuje, že v poslední 
době pod značkou Odkolek uvedli na trh Sever-
ské bulky, dále Proteinový toast Penam a kré-
movou špičku stejné značky.

Na spotřebitele, kteří se musejí vyhýbat lepku, 
zase myslela společnost Penam Slovakia, jež své 
portfolio obohatila o novinku s názvem Vitacelia 

Buchty bezlepkové. Tradiční kynuté pečivo je 
k dispozici se třemi oblíbenými náplněmi – tva-
rohovou, povidlovou a makovou.

Pavel Meduna objasňuje, že nabízet novinky je 
nepsanou povinností každého výrobce. „Vždy 
ovšem musíte být vůči zákazníkům zodpovědní. 
Přehltit trh novinkami není dobré, jinak se může 
stát, že zákazník začne tápat. Naše filozofie je 
taková, že novinky, které uvádíme do prodeje, 
máme vždy po stránce receptury a technologic-
kého postupu zodpovědně připravené. Výrobek 
musí být originální, nezaměnitelný a nemůže 
být kopií jiných, což není jednoduché,“ vysvět-
luje. A připojuje, že loni uvedli na trh kolekci 
výrobků nazvanou Česká tradice, která zahrnu-
je tradiční tuzemské produkty, jako jsou bábov-
ky, štrúdly, buchty a maxi koláče. Na podzim 
pak zahájili výrobu toastových chlebů. A k 25le-
tému výročí fungování Globusu v ČR zařadili 
nově do prodeje chléb řemeslný 900 g, který má 
oválný tvar a je ručně karbovaný, a z cukrář-
ských výrobků pak čokoládový dort De luxe 
s lesklou, zrcadlovou polevou a náplní připrave-
nou metodou ganache.

Jistý posun v nákupních zvyklostech zazname-
nali během pandemie ve společnosti Marlenka. 
V případě jejich Medových dortů se frekvence 
nákupů zvýšila, protože domácí spotřeba čás-
tečně nahradila spotřebu v gastro provozech. 
Portfolio svých produktů Marlenka rozšířila 
v poslední době o celou řadu novinek. Patří 
k nim Medový dort se skořicí a Medové kuličky 
se skořicí, další novinkou jsou originální Medové 
doutníčky, které si podle manažera marketingu 
Vojtěcha Halamíčka získávají stále větší oblibu. 
Aktuálně přichází na trh bezlepkový Mandlový 
dort. „Dále finalizujeme vývoj kávové varianty 
Snacku Marlenka s obsahem kávy pražené s                pe-
ciálně pro naši značku a nový dort Laurinka rov-
něž s kávovou příchutí,“ přibližuje detaily Voj-
těch Halamíček.

Roste zájem 
o pečivo se 
zdravotními 

benefity.
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NEJVĚTŠÍ
VÝHODOU JE 
TRVANLIVOST

CS #3

Konzervované a sterilované potraviny zažily meziroční pokles. Může za to však start 
pandemie v roce 2020, kdy se domácnosti těmito výrobky předzásobily. Jde tedy 
o čekanou korekci. Spotřebitelé jejich nákupy však více plánují – aby měli doma 
nutnou zásobu – oceňují dlouhou trvanlivost a mezi nejkupovanější patří zelenina. 
Objevují se i nové, neotřelé produkty.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Z
a posledních 12 měsíců se v Čes-
ké republice spotřebovalo téměř 
68 tisíc tun konzervované zele-
niny. U výrobků z této kategorie 
dochází k poklesu. Dokládají to 

aktuální čísla z trhu monitorovaného společ-
ností NielsenIQ. Hodnota prodaného zboží 
v období 01/2021 až 12/2021 poklesla o 3‚6 % 
a utratilo se 3‚7 miliardy korun. Průměrná cena 
konzervované zeleniny vzrostla na 54‚7 Kč/kg 
(růst o procento) a došlo k poklesu prodaného 

objemu (pokles o 4‚6 %) a kusů 
(pokles o 5‚4 %). Jednotlivé 

kategorie konzervované 
zeleniny sice mezi-

ročně poklesly, 

ale podíváme-li se na rok 2019 a 2021, tak 
všechny kategorie vykázaly růst.

V prodejnosti vedou 
značkové výrobky

Prodané podíly kategorií se téměř nemění. Nej-
větší, 79‚4 %, tvoří zelenina konzervovaná v ná-
levu, následují konzervované olivy s 9‚8 %, 
konzervované fazole v omáčce (6‚3 %) a kon-
zervovaná zelenina (4‚5 %). Nejkupovanějším 
druhem jsou nakládané okurky s 24‚2 %. Druhé 
je zelí s 11‚2 % a třetí je míchaná zelenina 
s 8‚6 %. Většina typů zeleniny v rámci TOP 10 

meziročně poklesla, s výjimkou oku-
rek (1‚2 %), míchané 

zeleniny (1 %) 

a červených fazolí (10 %). Více než 58 % zele-
niny je kupováno ve skle, třetinu si pak zákaz-
níci pořídí v plechovce (32‚4 %). Velikostně jsou 
nejprodávanější balení do 500 gramů (61‚6 %), 
větší balení do kilogramu utrží 37 %, 1‚4 % 
tržeb jde za konzervovanou zeleninou nad 
 kilogram.

V rámci konzervovaných a sterilovaných potravin 
jsou privátní značky důležitější než na rychloob-
rátkovém trhu celkem. V průměru představují 
38 % daného trhu ve výdajích. V kategorii rajčat 
a rajčatového či zeleninového pyré směřuje do 
privátních značek více než polovina výdajů. Těsně 
pod 50% hranicí zůstaly privátní značky u džemů 
a kompotů. Podobně jako celý rychloobrátkový 
trh, tak i konzervované a sterilované potraviny 
ovlivňují promoční aktivity výrobců a řetězců. 
„Největší promoční tlak panuje v kategorii kon-
zervovaných ryb, kde se utratí přes 60 procent 
z celkových výdajů na nákupy v akci,“ říká Hana 
Paděrová, konzultantka společnosti GfK Czech. 
Akční nákupy u konzervovaných masných výrob-
ků představují 55 % spotřebitelských výdajů 
a 50% hranici se blíží ještě promoční podíl v ka-

tegorii džemů. Nejdůležitějším nákupním mís-
tem konzervovaných a sterilovaných potravin 

v období 01/2021 až 12/2021 poklesla o 3‚6 % 
a utratilo se 3‚7 miliardy korun. Průměrná cena 
konzervované zeleniny vzrostla na 54‚7 Kč/kg 
(růst o procento) a došlo k poklesu prodaného 

objemu (pokles o 4‚6 %) a kusů 
(pokles o 5‚4 %). Jednotlivé 

kategorie konzervované 
zeleniny sice mezi-

ročně poklesly, 

Prodané podíly kategorií se téměř nemění. Nej-
větší, 79‚4 %, tvoří zelenina konzervovaná v ná-
levu, následují konzervované olivy s 9‚8 %, 
konzervované fazole v omáčce (6‚3 %) a kon-
zervovaná zelenina (4‚5 %). Nejkupovanějším 
druhem jsou nakládané okurky s 24‚2 %. Druhé 
je zelí s 11‚2 % a třetí je míchaná zelenina 
s 8‚6 %. Většina typů zeleniny v rámci TOP 10 

meziročně poklesla, s výjimkou oku-
rek (1‚2 %), míchané 

zeleniny (1 %) 

V rámci konzervovaných a sterilovaných potravin 
jsou privátní značky důležitější než na rychloob-
rátkovém trhu celkem. V průměru představují 
38 % daného trhu ve výdajích. V kategorii rajčat 
a rajčatového či zeleninového pyré směřuje do 
privátních značek více než polovina výdajů. Těsně 
pod 50% hranicí zůstaly privátní značky u džemů 
a kompotů. Podobně jako celý rychloobrátkový 
trh, tak i konzervované a sterilované potraviny 
ovlivňují promoční aktivity výrobců a řetězců. 
„Největší promoční tlak panuje v kategorii kon-
zervovaných ryb, kde se utratí přes 60 procent 
z celkových výdajů na nákupy v akci,“ říká Hana 
Paděrová, konzultantka společnosti GfK Czech. 
Akční nákupy u konzervovaných masných výrob-
ků představují 55 % spotřebitelských výdajů 
a 50% hranici se blíží ještě promoční podíl v ka-

Zdroj: Median, MML-TGI, 21/II−21/III

28,8 %
českých dom                ácností používá 
směsi a hotové omáčky 
dvakrát až třikrát měsíčně.
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jsou diskonty, kam směřuje třetina výdajů, s velmi 
malým odstupem následují hypermarkety. Na 
třetí pozici jsou supermarkety s 18% podílem na 
výdajích za daný trh.

Kategorie má své 
tradiční zákazníky

Tak jak pandemie přichází ve vlnách, tak se pro-
jevují i reakce zákazníků. „Prvotní panické ná-
kupní vlny trvanlivých potravin jsou již za námi, 
ale zákazníci si zvykli více plánovat, chtějí být na 
vše připraveni a mít alespoň základní zásoby 
potravin na několik dní, takže ve větší míře v ob-
chodech sahají po konzervovaném zboží. Rybí 
konzervy nejsou výjimkou,“ poukazuje Petr 
Vrňata, majitel společnosti Nekton - Vrňata. Zá-
roveň je patrné, že pandemie tolik neovlivnila 
příjmy zákazníků, nezaměstnanost je stále re-
kordně nízká, takže nárůst poptávky je patrný 
u všech kategorií produktů, bez ohledu na cenu. 
„Pandemie a změna nákupního chování se do-
týkají i našeho segmentu výrobků, nicméně žád-
né radikální změny nenastávají. Větší vliv mají 
cenové změny vlivem inflace, a tedy i cenová 
politika značkových výrobků proti privátním 
značkám obchodníků,“ vysvětluje Jiří N. Sala-
mánek, marketingový a produktový manažer 
společnosti efko cz.

V průběhu pandemie obchodní řetězce v přípa-
dě konzervovaných a sterilovaných potravin za-
znamenaly rostoucí poptávku. Jak však upozor-
ňuje Tomáš Myler, tiskový mluvčí společnosti 
Lidl Česká republika, ta je aktuálně již stabilizo-
vaná a dodává, že největší výhodou těchto po-
travin je zejména dlouhá trvanlivost. I při neče-
kaných situacích, jako je například karanténa, 
mohou mít zákazníci základ pro své vaření prá-
vě v podobě konzervovaných potravin. Celá 
kategorie má svého tradičního zákazníka. I ten 
se ale v posledních několika letech výrazně více 
než v minulosti zajímá o složení a kvalitu těchto 
produktů. „Proto jsme pod privátní značkou 
Karlova koruna vytvořili celou řadu tradičních 
receptur a hotových jídel s poctivým zpracová-
ním a vysokým podílem masa, a to převážně od 
českých výrobců,“ deklaruje Tomáš Bronček, 
manažer nákupu suchých potravin společnosti 
Penny Market.
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CS #3

Konzervované a sterilované potraviny zažily meziroční pokles. Může za to však start 
pandemie v roce 2020, kdy se domácnosti těmito výrobky předzásobily. Jde tedy 
o čekanou korekci. Spotřebitelé jejich nákupy však více plánují – aby měli doma 
nutnou zásobu – oceňují dlouhou trvanlivost a mezi nejkupovanější patří zelenina. 
Objevují se i nové, neotřelé produkty.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Z
a posledních 12 měsíců se v Čes-
ké republice spotřebovalo téměř 
68 tisíc tun konzervované zele-
niny. U výrobků z této kategorie 
dochází k poklesu. Dokládají to 

aktuální čísla z trhu monitorovaného společ-
ností NielsenIQ. Hodnota prodaného zboží 
v období 01/2021 až 12/2021 poklesla o 3‚6 % 
a utratilo se 3‚7 miliardy korun. Průměrná cena 
konzervované zeleniny vzrostla na 54‚7 Kč/kg 
(růst o procento) a došlo k poklesu prodaného 

objemu (pokles o 4‚6 %) a kusů 
(pokles o 5‚4 %). Jednotlivé 

kategorie konzervované 
zeleniny sice mezi-

ročně poklesly, 

ale podíváme-li se na rok 2019 a 2021, tak 
všechny kategorie vykázaly růst.

V prodejnosti vedou 
značkové výrobky

Prodané podíly kategorií se téměř nemění. Nej-
větší, 79‚4 %, tvoří zelenina konzervovaná v ná-
levu, následují konzervované olivy s 9‚8 %, 
konzervované fazole v omáčce (6‚3 %) a kon-
zervovaná zelenina (4‚5 %). Nejkupovanějším 
druhem jsou nakládané okurky s 24‚2 %. Druhé 
je zelí s 11‚2 % a třetí je míchaná zelenina 
s 8‚6 %. Většina typů zeleniny v rámci TOP 10 

meziročně poklesla, s výjimkou oku-
rek (1‚2 %), míchané 

zeleniny (1 %) 

a červených fazolí (10 %). Více než 58 % zele-
niny je kupováno ve skle, třetinu si pak zákaz-
níci pořídí v plechovce (32‚4 %). Velikostně jsou 
nejprodávanější balení do 500 gramů (61‚6 %), 
větší balení do kilogramu utrží 37 %, 1‚4 % 
tržeb jde za konzervovanou zeleninou nad 
 kilogram.

V rámci konzervovaných a sterilovaných potravin 
jsou privátní značky důležitější než na rychloob-
rátkovém trhu celkem. V průměru představují 
38 % daného trhu ve výdajích. V kategorii rajčat 
a rajčatového či zeleninového pyré směřuje do 
privátních značek více než polovina výdajů. Těsně 
pod 50% hranicí zůstaly privátní značky u džemů 
a kompotů. Podobně jako celý rychloobrátkový 
trh, tak i konzervované a sterilované potraviny 
ovlivňují promoční aktivity výrobců a řetězců. 
„Největší promoční tlak panuje v kategorii kon-
zervovaných ryb, kde se utratí přes 60 procent 
z celkových výdajů na nákupy v akci,“ říká Hana 
Paděrová, konzultantka společnosti GfK Czech. 
Akční nákupy u konzervovaných masných výrob-
ků představují 55 % spotřebitelských výdajů 
a 50% hranici se blíží ještě promoční podíl v ka-

tegorii džemů. Nejdůležitějším nákupním mís-
tem konzervovaných a sterilovaných potravin 

Zdroj: Median, MML-TGI, 21/II−21/III

28,8 %
českých dom                ácností používá 
směsi a hotové omáčky 
dvakrát až třikrát měsíčně.
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Trendem jsou 
vegetariánské 
a veganské výrobky

Vliv pandemie byl a je citelný především v gastro 
segmentu a do dnešního dne se nevrátil do nor-
málu roku 2019. „Ani v blízké budoucnosti ne-
počítáme s narovnáním tohoto trhu na úroveň 
před pandemií. U privátních značek pociťujeme 
stále větší tlak na co největší segment výrobků 
u našich obchodních partnerů, kdy již některé 
diskontní řetězce chtějí přejít až z 90 procent na 
privátní značky a brandové značky promovat 
formou akcí,“ poodhaluje Jiří Janča, sales direc-
tor společnosti PT servis konzervárna. A podo-
týká, že výrazným trendem na trhu jsou mo-
mentálně vegetariánské a veganské výrobky.

Může se jednat jak o pomazánky, nebo vegeta-
riánské náhrady rybích konzerv, ale i vegeta-
riánská konzervovaná hotová jídla. „Nevím, do 
jaké míry to ukazuje na chování zákazníka, 
nicméně obchodníci se chtějí něčím odlišovat, 
proto hledají alternativní výrobky. V minulosti 
jsme tyto trendy zažili například s bio nebo 
bezlepkovými výrobky, kdy tento segment má 
výrazný nárůst a po čase začíná stagnovat, 
v horším případě prodej klesá,“ zdůrazňuje Jiří 
Janča. Důležitou součástí uvedení těchto výrob-
ků na trh je cenová strategie a dlouhodobá mar-
ketingová podpora.

Spotřeba hotových 
omáček roste

Michala Kadlecová, senior product manager 
společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko, se 
domnívá, že dynamicky se rozvíjející trh předsta-
vuje segment zeleninových pomazánek. Podle 
ní navíc roste podíl spotřebitelů, kteří sice kon-
zumují masové výrobky, ale rádi si dají něco 
bezmasého. „Očekáváme, že i nadále poroste 
trend nahrazování živočišných produktů těmi 
rostlinnými a zelenina, čerstvá i ta konzervova-
ná, bude mít stále důležitější a větší roli, ať už 
při grilování, či v podobě rozmanitých salátů, 

které už se také stávají nedílnou součástí grilo-
vání,“ informuje Petr Chlupáč, brand manager 
CZ/SK společnosti Bonduelle.

Pro část této kategorie, vyhrazené segmentu 
hotových omáček na těstoviny a rýži, platí, že 
její obliba dlouhodobě roste. Je to znát na růstu 
prodaného objemu, který podle společnosti 
NielsenIQ meziročně vzrostl o 9‚8 %. „Jedním 
z impulzů je posilování privátních značek, které 
se počínaje rokem 2021 ujaly v celém svém 
součtu většího objemového podílu než tradiční 
značky, které až do roku 2020 naopak v tomto 
segmentu převažovaly. Aktuální objemový podíl 
za rok 2021 byl privátní značky 50‚4 procenta 
versus značky 49‚6 procenta,“ deklaruje Ivana 
Zajícová, marketingová manažerka značky Pan-
zani (Pfanner).

Zdražení je problém

I trh s rybími konzervami se potýká, jako další, 
se zdražením vstupních surovin a dopravy. Draž-
ší plech prodražuje výrobu konzerv, zdražily 
i rostlinné oleje. Zároveň je mnohonásobně 
dražší kontejnerová doprava. U rybích konzerv 
ovlivňují protipandemická opatření výrobu více 
než v jiných odvětvích. „Automatizace je u zpra-
cování ryb velice komplikovaná a nákladná, vět-
šina ryb se stále zpracovává ručně a v továrnách 
pracovníci u pásu musí stát dva metry od sebe, 
takže jich nemůže pracovat tolik a výrobní ka-
pacita se sníží, i když je pracovní síly dostatek. 
Na druhé straně nejsou v našem oboru výkyvy 
v dostupnosti vstupních surovin nic neobvyklé-
ho a dokážeme s nimi pracovat,“ odhaluje Petr 
Vrňata. Občas se třeba přihodí omezení výlovu 
určitého druhu ryb, a proto je nutné být vždy ve 
střehu a na podobné situace pružně reagovat. 
V současnosti je snad jen potřeba o něco více 
plánovat dopředu. „Ve všeobecném kontextu 
trh trápí tlak na zvyšování cen, který se projevu-
je na samotných vstupech surovin a energií. 
Hodně záleží i na kvalitě a úrovni sklizně, která 
je v rukou přírody,“ specifikuje Ivana Zajícová.

I Tomáš Bronček potvrzuje, že zákazníci jsou 
velmi citliví na cenu výrobků. Zdražení však bu-

dou muset přijmout, protože je nevyhnutelné. 
Postupně zdraží veškeré vstupy – energie, obaly, 
surovina a další. „Vliv energií je přitom tak zá-
sadní, že se projeví u všech dodavatelů. Právě 
toto zdražování vstupů představuje problém 
v případě privátních značek. V minulém roce 
jsme nakontrahovali ceny a množství u těchto 
výrobků a spoustu privátních značek se vyrábí 
až v tomto roce, a proto se stává pro mnoho 
výrobců tato výroba nerentabilní,“ konkretizuje 
Jiří Janča. 

Z posledních průzkumů veřejného mínění je jas-
né, že pro spotřebitele je dnes velmi důležitá 
nejen kvalita výrobků, ale i důvěryhodnost znač-
ky. „Nakupující kladou větší důraz na reference 
o společnosti, pro generaci Z a mileniály je dů-
ležitá společenská odpovědnost firmy, a to ze-
jména její postoje vůči přírodě a Zemi,“ zmiňuje 
Petr Chlupáč.

Češi na talíři nechtějí mít 
stále stejné potraviny

Aktuálně se výrobci soustředí hlavně na zajiště-
ní výroby již na trh uvedených produktů. „Velké 
oblibě se u spotřebitelů těší naše minibalení, 
která jsou vhodná právě do salátů. V poslední 
době jsme rozšiřovali toto portfolio o quinou 
a červenou řepu na kostky, které svými nutrič-
ními hodnotami nebo chutí povznesou saláty na 
vyšší úroveň,“ vzkazuje Petr Chlupáč. Sílícím 
trendem je i flexitariánství a obecně snaha více 
nahrazovat živočišné produkty těmi rostlinnými. 
A to platí obecně. Čím dál více spotřebitelů 
podle něho hledá kvalitní alternativy živočišných 
produktů a již teď je znát, že tento segment 
potravin a výrobků bude růst i v budoucnu.

„Spotřebitelé oceňují kvalitu 
a úsporu času.“

 Obecně vnímáme nárůst zájmu spotřebitelů o konzervovanou a mra-
ženou zeleninu. Jeden z faktorů je bezpečnostní hledisko, zákazníci 
u těchto výrobků nemají díky jasným hygienickým nařízením při zpra-
cování obavy z kontaminace a vnímají je jako bezpečné. Zároveň víme, 
že velká část spotřebitelů je nucena pracovat a více fungovat z domova, 
včetně přípravy jídla. V tomto případě spotřebitelé oceňují hlavně kvalitu 
výrobků a úsporu času při jejich zpracování a vaření.

Petr Chlupáč, brand manager CZ/SK, Bonduelle
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

V BARVÁCH
SI SPOTŘEBITELÉ 
NECHAJÍ PORADIT

... /...
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C
ertifikované barvy a laky se vyzna-
čují tím, že neobsahují toxické látky 
nebo rozpouštědla a zároveň byly 
vyrobeny s ohledem na udržitel-
nost životního prostředí. „Čeští 

zákazníci už dávno vědí, že ochrana životního 
prostředí není jen o třídění odpadu nebo úspo-
ře vody. Každým rozhodnutím, které děláme, 
ovlivňujeme prostředí kolem sebe. A může se 

Zdroj: Nielsen Admosphere, N=514, internetová populace ČR 15+, 4/21

dotázaných chodí do 
hobbymarketů také 
pro barvy či tapety.

35 %

Udr                žitelnost životního prostředí je jednou z hlavních priorit většiny společností. 
Nejinak je tomu v kategorii nátěrových hmot. Proto jejich producenti investují 
do vývoje a výroby produktů, které tomuto cíli napomáhají. A na trh se následně 
dostávají ekologické a šetrné výrobky. Jak Češi barvy nakupují a které odstíny se 
v letošním roce zařadí mezi ty žádané?

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

jednat třeba i o zdánlivé drobnosti, jako je vý-
běr vhodné barvy jak pro interiér, tak exteriér,“ 
upozorňuje Radek Lávička, senior purchasing 
manager společnosti Bauhaus CZ & SK.

Potvrzuje, že ekologické barvy vedle životního 
prostředí myslí i na ochranu zdraví spotřebitelů. 
Firmy zároveň dbají i na nízkou energetickou 
náročnost při výrobě a na výběr vhodných ná-

dob, ve kterých barvy zákazníkům nabízejí. Cer-
tifikované produkty se poznají podle obalu: 
„Nejznámějším certifikátem je Modrý anděl, 
který se uděluje jak interiérovým barvám, tak 
lakům a lazurám na vodní bázi,“ informuje Ra-
dek Lávička. Touto pečetí disponují nejmoder-
nější výrobky, které minimálně zatěžují vzduch 
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Trendem jsou 
vegetariánské 
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Vliv pandemie byl a je citelný především v gastro 
segmentu a do dnešního dne se nevrátil do nor-
málu roku 2019. „Ani v blízké budoucnosti ne-
počítáme s narovnáním tohoto trhu na úroveň 
před pandemií. U privátních značek pociťujeme 
stále větší tlak na co největší segment výrobků 
u našich obchodních partnerů, kdy již některé 
diskontní řetězce chtějí přejít až z 90 procent na 
privátní značky a brandové značky promovat 
formou akcí,“ poodhaluje Jiří Janča, sales direc-
tor společnosti PT servis konzervárna. A podo-
týká, že výrazným trendem na trhu jsou mo-
mentálně vegetariánské a veganské výrobky.

Může se jednat jak o pomazánky, nebo vegeta-
riánské náhrady rybích konzerv, ale i vegeta-
riánská konzervovaná hotová jídla. „Nevím, do 
jaké míry to ukazuje na chování zákazníka, 
nicméně obchodníci se chtějí něčím odlišovat, 
proto hledají alternativní výrobky. V minulosti 
jsme tyto trendy zažili například s bio nebo 
bezlepkovými výrobky, kdy tento segment má 
výrazný nárůst a po čase začíná stagnovat, 
v horším případě prodej klesá,“ zdůrazňuje Jiří 
Janča. Důležitou součástí uvedení těchto výrob-
ků na trh je cenová strategie a dlouhodobá mar-
ketingová podpora.

Spotřeba hotových 
omáček roste

Michala Kadlecová, senior product manager 
společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko, se 
domnívá, že dynamicky se rozvíjející trh předsta-
vuje segment zeleninových pomazánek. Podle 
ní navíc roste podíl spotřebitelů, kteří sice kon-
zumují masové výrobky, ale rádi si dají něco 
bezmasého. „Očekáváme, že i nadále poroste 
trend nahrazování živočišných produktů těmi 
rostlinnými a zelenina, čerstvá i ta konzervova-
ná, bude mít stále důležitější a větší roli, ať už 
při grilování, či v podobě rozmanitých salátů, 

které už se také stávají nedílnou součástí grilo-
vání,“ informuje Petr Chlupáč, brand manager 
CZ/SK společnosti Bonduelle.

Pro část této kategorie, vyhrazené segmentu 
hotových omáček na těstoviny a rýži, platí, že 
její obliba dlouhodobě roste. Je to znát na růstu 
prodaného objemu, který podle společnosti 
NielsenIQ meziročně vzrostl o 9‚8 %. „Jedním 
z impulzů je posilování privátních značek, které 
se počínaje rokem 2021 ujaly v celém svém 
součtu většího objemového podílu než tradiční 
značky, které až do roku 2020 naopak v tomto 
segmentu převažovaly. Aktuální objemový podíl 
za rok 2021 byl privátní značky 50‚4 procenta 
versus značky 49‚6 procenta,“ deklaruje Ivana 
Zajícová, marketingová manažerka značky Pan-
zani (Pfanner).

Zdražení je problém

I trh s rybími konzervami se potýká, jako další, 
se zdražením vstupních surovin a dopravy. Draž-
ší plech prodražuje výrobu konzerv, zdražily 
i rostlinné oleje. Zároveň je mnohonásobně 
dražší kontejnerová doprava. U rybích konzerv 
ovlivňují protipandemická opatření výrobu více 
než v jiných odvětvích. „Automatizace je u zpra-
cování ryb velice komplikovaná a nákladná, vět-
šina ryb se stále zpracovává ručně a v továrnách 
pracovníci u pásu musí stát dva metry od sebe, 
takže jich nemůže pracovat tolik a výrobní ka-
pacita se sníží, i když je pracovní síly dostatek. 
Na druhé straně nejsou v našem oboru výkyvy 
v dostupnosti vstupních surovin nic neobvyklé-
ho a dokážeme s nimi pracovat,“ odhaluje Petr 
Vrňata. Občas se třeba přihodí omezení výlovu 
určitého druhu ryb, a proto je nutné být vždy ve 
střehu a na podobné situace pružně reagovat. 
V současnosti je snad jen potřeba o něco více 
plánovat dopředu. „Ve všeobecném kontextu 
trh trápí tlak na zvyšování cen, který se projevu-
je na samotných vstupech surovin a energií. 
Hodně záleží i na kvalitě a úrovni sklizně, která 
je v rukou přírody,“ specifikuje Ivana Zajícová.

I Tomáš Bronček potvrzuje, že zákazníci jsou 
velmi citliví na cenu výrobků. Zdražení však bu-

dou muset přijmout, protože je nevyhnutelné. 
Postupně zdraží veškeré vstupy – energie, obaly, 
surovina a další. „Vliv energií je přitom tak zá-
sadní, že se projeví u všech dodavatelů. Právě 
toto zdražování vstupů představuje problém 
v případě privátních značek. V minulém roce 
jsme nakontrahovali ceny a množství u těchto 
výrobků a spoustu privátních značek se vyrábí 
až v tomto roce, a proto se stává pro mnoho 
výrobců tato výroba nerentabilní,“ konkretizuje 
Jiří Janča. 

Z posledních průzkumů veřejného mínění je jas-
né, že pro spotřebitele je dnes velmi důležitá 
nejen kvalita výrobků, ale i důvěryhodnost znač-
ky. „Nakupující kladou větší důraz na reference 
o společnosti, pro generaci Z a mileniály je dů-
ležitá společenská odpovědnost firmy, a to ze-
jména její postoje vůči přírodě a Zemi,“ zmiňuje 
Petr Chlupáč.

Češi na talíři nechtějí mít 
stále stejné potraviny

Aktuálně se výrobci soustředí hlavně na zajiště-
ní výroby již na trh uvedených produktů. „Velké 
oblibě se u spotřebitelů těší naše minibalení, 
která jsou vhodná právě do salátů. V poslední 
době jsme rozšiřovali toto portfolio o quinou 
a červenou řepu na kostky, které svými nutrič-
ními hodnotami nebo chutí povznesou saláty na 
vyšší úroveň,“ vzkazuje Petr Chlupáč. Sílícím 
trendem je i flexitariánství a obecně snaha více 
nahrazovat živočišné produkty těmi rostlinnými. 
A to platí obecně. Čím dál více spotřebitelů 
podle něho hledá kvalitní alternativy živočišných 
produktů a již teď je znát, že tento segment 
potravin a výrobků bude růst i v budoucnu.

„Spotřebitelé oceňují kvalitu 
a úsporu času.“

 Obecně vnímáme nárůst zájmu spotřebitelů o konzervovanou a mra-
ženou zeleninu. Jeden z faktorů je bezpečnostní hledisko, zákazníci 
u těchto výrobků nemají díky jasným hygienickým nařízením při zpra-
cování obavy z kontaminace a vnímají je jako bezpečné. Zároveň víme, 
že velká část spotřebitelů je nucena pracovat a více fungovat z domova, 
včetně přípravy jídla. V tomto případě spotřebitelé oceňují hlavně kvalitu 
výrobků a úsporu času při jejich zpracování a vaření.

Petr Chlupáč, brand manager CZ/SK, Bonduelle
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CATSCAN
V tomto vydání:

v interiéru během nátěru i bezprostředně po 
něm. Ihned po zaschnutí barvy může být míst-
nost opět plně využívána bez nutnosti zdlouha-
vého odvětrávání.

Výběr určuje mix 
několika faktorů

V nákupním rádci Zboží.cz vzrostla v meziroč-
ním srovnání (2/21–1/22 vs. 2/20–1/21) ná-
vštěvnost kategorie barvy ve spreji o 150 %. 
Největší zájem je podle jeho dat dlouhodobě 
o bílé interiérové barvy. Nejžádanějšími pro-
dukty jsou Primalex 40 kg, Het klasik 15 + 3 kg 
bílá a Primalex Polar 15 kg. Zákazníci jsou při 
výběru nátěrových hmot poměrně konzervativ-
ní. Při jejich nákupu rozhoduje vlastní zkuše-
nost s daným výrobkem a doporučení od zná-
mých či řemeslníků. Dále to, co jim nabídne 
samotný výrobce a jaká bude cena. „Druhotné 
faktory ovlivňující rozhodovací proces jsou in-
formace na obalu nebo v propagačních mate-
riálech. Co se týče spotřebitelských trendů, 
záleží na účelu užití produktu,“ deklaruje Petr 
Janata, regional manager Detechy, chemické-
ho výrobního družstva.

Společnost Akzo Nobel Coatings CZ v posled-
ních letech sleduje výrazný odklon od toho, kdy 
pro zákazníky byla důležitá především cena. 
„Naštěstí pro nás, jako výrobce prémiových ná-
těrových hmot, je pro zákazníky stále důležitější 
kvalita, odolnost a benefity výrobku, jako jsou 
vydatnost, kryvost, odolnost proti UV záření 
a tak dále,“ dokládá senior category manager 
Martin Brodský. Na to navazuje Martin Pirek, 
manažer marketingu Severochemy, družstva 
pro chemickou výrobu, tvrzením, že v oblasti 
ředidel je tlak na cenu stále velký. To při obrov-
ském růstu nákladů u všech vstupů (suroviny, 
obaly, doprava, energie atd.) může u některých 
zákazníků znamenat odklon od kvalitních vý-
robků směrem k těm méně kvalitním.

Reklama je důležitá, 
ale zkušenosti rozhodují

Jak je možné bojovat proti rozhodování podle 
ceny? Reklamou nebo něčím jiným? „Reklama 
bezpochyby dostává značku do povědomí zá-
kazníků a ta se díky tomu dostává následně do 
užšího výběru při nákupu. Ještě větší váhu má 
osobní doporučení, dobrá předchozí zkušenost 
nebo rada odborníka. Největší vliv na konečný 
výběr produktu má ale jednoznačně personál 
v místě prodeje,“ uvádí Martin Brodský. Právě 
pracovníci prodejny dokážou vysvětlit, kdy kte-
rou barvu na co použít a třeba i změnit rozhod-
nutí zákazníka a nechat ho zakoupit pro jeho 
účely vhodnější typ barvy.

„Reklama i v tomto segmentu spotřebitele 
značně ovlivňuje. Veškerá podpora image, ale 
i produktu musí jít ruku v ruce s doporučeními 
a podporou značky u samotného prodejce,“ 
sděluje Petr Janata. Aby vše bylo úspěšné, musí 
to tzv. klapnout – reklama v přesně určených 
médiích podle rozpočtu a přesně stanovené cí-
lové skupiny, umístění na trhu, podpora u ob-
chodníků a další. „U našich výrobků výběr není 
o reklamě, ale spíše o dlouhodobém budování 
důvěryhodné značky, stabilní vysoké kvalitě, do-
poručení prodejce, a hlavně pozitivních zkuše-
nostech a referencích spotřebitelů,“ konkretizu-
je Martin Pirek.

Úsilím obchodního řetězce Hornbach je být pro 
domácí machry a řemeslnické provozy první ad-
resou, pokud jde o stavební projekty a renovace 
v domě i v zahradě. „Proto sázíme na komplet-
ní sortiment ve všech řemeslech, na zásoby 
o velkých objemech a kvalifikovaný poradenský 
servis i servisní výkony. Naši specialisté poskytu-
jí odborné rady v každé oblasti týkající se pro-
jektového kutilství, zahrady, stavby nebo rekon-
strukce domu, bytu či chaty, ale i ohledně péče 
o domácí mazlíčky a zeleně v interiéru i exterié-
ru. Naše poradenství na poli barev a nátěrových 

hmot je všeobecně dobře dostupné a velmi ob-
líbené u zákazníků, kde tito odborníci pravidel-
ně odpovídají na různé odborné dotazy,“ pro-
zrazuje Monika Linghartová, specialistka 
z oddělení barev a laků.

Nátěrové hmoty 
zdobí certifikáty

Pro příznivce zdravého životního stylu je otázka 
výmalby vnitřku budovy mnohdy podmíněna 
vysokými standardy kladenými jak na kvalitu 
produktů, tak i na jejich ohleduplnost ke zdra-
ví. Aby bylo možné tyto produkty z nabídky 
v Hornbachu snadněji rozpoznat, jsou podob-
ně jako jinde opatřeny již zmíněným certifiká-
tem Modrý anděl. „Pro výmalbu vnitřních stěn 
je proto ideál ní zvolit barvu s tímto označením. 
Lze si vybrat nejen ze základních barev na zdi 
a dřevo, ale i z různých lazur, laků, barev ve 
spreji či akrylátových laků na radiátory,“ říká 
Monika Linghartová.

Modrý anděl však není jedinou certifikací, kte-
rou zákazníci u výrobků hledají. Známá je i pečeť 
TÜV Nord pro silikátové interiérové barvy. „Tyto 
minerální barvy bez konzervačních látek jsou 
vhodné i pro alergiky, veškeré použité materiály 
jsou totiž kontrolovány na obsah alergenů a dal-
ších škodlivin. Neposkytují proto žádnou živnou 
půdu pro plísně a bakterie, takže je ocení pře-
devším ti, kteří jsou na tyto faktory citliví,“ před-
stavuje Radek Lávička benefity této certifikace. 
A přidává ještě třetí – pečeť Bez aromat, která 
je u zákazníků také populární.

Výrobky s tímto označením mají zredukovaný 
vznik přízemního ozonu i nepříjemného zápa-
chu. Jsou proto ideální pro použití v interiéru. 
Certifikované barvy a laky podle německých 
standardů aktuálně tvoří 32 % tohoto sortimen-
tu v obchodech Bauhaus. Zájem zákazníků 
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Detecha 
Karbolineum® extra

Poctivá 
česká 
lazura

∙ Dřevostavby 
∙ altány ∙ ploty 
∙ pergoly

Použití | Exteriér

Tenkovrstvá lazura s vysokým 
penetračním účinkem pro nátěry 
dřevěných povrchů v exteriéru. 
Spolehlivě chrání dřevo a zvýrazní 
jeho přirozenou krásu. 

ZNÁTE
ZTV

Na produkty 
Karbolineum® extra 
bude v měsíci dubnu probíhat 
reklamní kampaň napříč 
různými mediálními kanályin

ze
rc

e
o ekologické alternativy, tedy vodou ředitelné 
barvy namísto syntetických barev však neustále 
roste. „Pokud vynecháme sortiment vnitřních 
malířských barev, který byl a je výhradní domé-
nou vodou ředitelných barev, je u nás aktuální 
poměr mezi vodou ředitelnými barvami a lazu-
rami versus jejich syntetickými variantami 43 
versus 57 procent,“ popisuje Radek Lávička. 
Tento poměr se každým rokem navyšuje ve pro-
spěch vodou ředitelných barev, jelikož výrobci 
jsou motivováni jak legislativou, tak spotřebitel-
ským chováním.

„Ceníme si toho, že čeští zákazníci začínají ta-
kové produkty poptávat stále více. Nejčastěji po 
nich sahají v segmentu univerzálních barev 
a laků s tím, že postupně se začíná tento trend 
prosazovat i v lazurách, kde jsou stále domi-
nantní výrobky na bázi rozpouštědel. To je po-
slední kategorie, ve které jsme v České republi-
ce výrazně za západní Evropou, což je hlavně 
dáno renovací starších ploch, kde jsou zákazníci 
věrni značce, kterou natírali předtím, a tím, že 
v lazurách je stále patrnější cenový rozdíl, jelikož 
redukce ředidla jde na úkor sušiny a ta je nej-
dražší složkou lazury. Do budoucna chceme 
nabídku vodou ředitelných lazur stále zvětšo-
vat,“ odhaluje Radek Lávička. Podle Martina 
Pirka se příklon k produktům šetrným k životní-
mu prostředí zatím projevuje jen v malé míře 
a jde spíš o tlak velkých prodejců (především se 
zahraničními majiteli) než spotřebitelů. „V tom-
to hodně záleží na vlastních preferencích zákaz-
níků a jejich postoji k problematice. Obecně lze 
ale produkty šetrnější k životnímu prostředí po-

važovat za ty, co nevydrží dlouho,“ doplňuje 
Petr Janata.

Barvou roku je…

Zatímco podle Detechy, chemického výrobního 
družstva, nelze jednoznačně říci, který odstín 
barvy v nabídce na dřevo, kov a beton bude 
v letošním roce tou nejžádanější barvou – pro-
tože záleží na účelu užití a na souvislostech 
s okolím vůči natíranému podkladu a na vkusu 
spotřebitele – u interiérových barev je situace 
jiná. „Dlouhodobě sledujeme trend světlých od-
stínů označovaných jako offwhites. Velmi popu-
lární je šedá v různých odstínech, zejména díky 
své neutrálnosti a dobré kombinovatelnosti. 
Dulux pak věří v trend odstínů světle modré, 
proto výběr naší letošní Barvy roku 2022 je blan-
kytně modrá,“ poodkrývá Martin Brodský. Tuto 
barvu vybral tým odborníků na design.

Požadavky na obytné prostory se v posledních 
měsících zvýšily. Lidé v nich trávili 24 hodin den-
ně, hledali zde mimo jiné klid na práci či prostor 
pro cvičení. To vše se stalo katalyzátorem nové-
ho přemýšlení o využití domovů i jejich designu 
a uspořádání. Jednoduše řečeno, v budoucnu 
budou potřebovat variabilní prostory, které mo-
hou plnit mnohem více funkcí. Po období uza-
vření zároveň touží po tom, aby se mohli znovu 
naplno realizovat, kochat se přírodou, nasávat 
čerstvý vzduch a hledat nové přístupy.

„Blankytně modrá je lehká, optimistická barva, 
jež v sobě skrývá závan svěžesti. Do interiéru 
vnáší nádech přírody a dokáže oživit každý obyt-
ný prostor. Je to také barva, která se hodí k řadě 
dalších odstínů od jemných neutrálních až po 
veselé světlé,“ vysvětluje Martin Brodský. Aby 
bylo možné ukázat, jak blankytně modrá fungu-
je s dalšími odstíny, navrhlo Mezinárodní este-
tické centrum značky Dulux čtyři palety dekora-
tivních barev inspirovaných právě zmiňovanou 
měnící se rolí domácnosti. Tyto palety umožňu-
jí snadný výběr a kombinaci řady jemných neut-
rálních a veselých odstínů. Lze je použít k vyme-
zení zón ve víceúčelových prostorech, vnést 
jejich pomocí do interiéru pocit přírody, vytvořit 
uspokojující atmosféru i podpořit pocit jednoty.

Very Peri přináší pocit 
vzdušnosti a zjemní 
ostrost kontrastu

I společnost Pantone Color Institute vybrala bar-
vy, které by měly udávat směr pro rok 2022. 
Velká pozornost se upíná na Very Peri, modrý 
odstín s fialově červeným podtónem. „Nadča-
sovost této barvy nese optimistické poselství 
a interiéru dodá mladistvý šmrnc. V sytých 

Zájem zákazníků 
o vodou 

ředitelné barvy 
roste.
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v interiéru během nátěru i bezprostředně po 
něm. Ihned po zaschnutí barvy může být míst-
nost opět plně využívána bez nutnosti zdlouha-
vého odvětrávání.

Výběr určuje mix 
několika faktorů

V nákupním rádci Zboží.cz vzrostla v meziroč-
ním srovnání (2/21–1/22 vs. 2/20–1/21) ná-
vštěvnost kategorie barvy ve spreji o 150 %. 
Největší zájem je podle jeho dat dlouhodobě 
o bílé interiérové barvy. Nejžádanějšími pro-
dukty jsou Primalex 40 kg, Het klasik 15 + 3 kg 
bílá a Primalex Polar 15 kg. Zákazníci jsou při 
výběru nátěrových hmot poměrně konzervativ-
ní. Při jejich nákupu rozhoduje vlastní zkuše-
nost s daným výrobkem a doporučení od zná-
mých či řemeslníků. Dále to, co jim nabídne 
samotný výrobce a jaká bude cena. „Druhotné 
faktory ovlivňující rozhodovací proces jsou in-
formace na obalu nebo v propagačních mate-
riálech. Co se týče spotřebitelských trendů, 
záleží na účelu užití produktu,“ deklaruje Petr 
Janata, regional manager Detechy, chemické-
ho výrobního družstva.

Společnost Akzo Nobel Coatings CZ v posled-
ních letech sleduje výrazný odklon od toho, kdy 
pro zákazníky byla důležitá především cena. 
„Naštěstí pro nás, jako výrobce prémiových ná-
těrových hmot, je pro zákazníky stále důležitější 
kvalita, odolnost a benefity výrobku, jako jsou 
vydatnost, kryvost, odolnost proti UV záření 
a tak dále,“ dokládá senior category manager 
Martin Brodský. Na to navazuje Martin Pirek, 
manažer marketingu Severochemy, družstva 
pro chemickou výrobu, tvrzením, že v oblasti 
ředidel je tlak na cenu stále velký. To při obrov-
ském růstu nákladů u všech vstupů (suroviny, 
obaly, doprava, energie atd.) může u některých 
zákazníků znamenat odklon od kvalitních vý-
robků směrem k těm méně kvalitním.

Reklama je důležitá, 
ale zkušenosti rozhodují

Jak je možné bojovat proti rozhodování podle 
ceny? Reklamou nebo něčím jiným? „Reklama 
bezpochyby dostává značku do povědomí zá-
kazníků a ta se díky tomu dostává následně do 
užšího výběru při nákupu. Ještě větší váhu má 
osobní doporučení, dobrá předchozí zkušenost 
nebo rada odborníka. Největší vliv na konečný 
výběr produktu má ale jednoznačně personál 
v místě prodeje,“ uvádí Martin Brodský. Právě 
pracovníci prodejny dokážou vysvětlit, kdy kte-
rou barvu na co použít a třeba i změnit rozhod-
nutí zákazníka a nechat ho zakoupit pro jeho 
účely vhodnější typ barvy.

„Reklama i v tomto segmentu spotřebitele 
značně ovlivňuje. Veškerá podpora image, ale 
i produktu musí jít ruku v ruce s doporučeními 
a podporou značky u samotného prodejce,“ 
sděluje Petr Janata. Aby vše bylo úspěšné, musí 
to tzv. klapnout – reklama v přesně určených 
médiích podle rozpočtu a přesně stanovené cí-
lové skupiny, umístění na trhu, podpora u ob-
chodníků a další. „U našich výrobků výběr není 
o reklamě, ale spíše o dlouhodobém budování 
důvěryhodné značky, stabilní vysoké kvalitě, do-
poručení prodejce, a hlavně pozitivních zkuše-
nostech a referencích spotřebitelů,“ konkretizu-
je Martin Pirek.

Úsilím obchodního řetězce Hornbach je být pro 
domácí machry a řemeslnické provozy první ad-
resou, pokud jde o stavební projekty a renovace 
v domě i v zahradě. „Proto sázíme na komplet-
ní sortiment ve všech řemeslech, na zásoby 
o velkých objemech a kvalifikovaný poradenský 
servis i servisní výkony. Naši specialisté poskytu-
jí odborné rady v každé oblasti týkající se pro-
jektového kutilství, zahrady, stavby nebo rekon-
strukce domu, bytu či chaty, ale i ohledně péče 
o domácí mazlíčky a zeleně v interiéru i exterié-
ru. Naše poradenství na poli barev a nátěrových 

hmot je všeobecně dobře dostupné a velmi ob-
líbené u zákazníků, kde tito odborníci pravidel-
ně odpovídají na různé odborné dotazy,“ pro-
zrazuje Monika Linghartová, specialistka 
z oddělení barev a laků.

Nátěrové hmoty 
zdobí certifikáty

Pro příznivce zdravého životního stylu je otázka 
výmalby vnitřku budovy mnohdy podmíněna 
vysokými standardy kladenými jak na kvalitu 
produktů, tak i na jejich ohleduplnost ke zdra-
ví. Aby bylo možné tyto produkty z nabídky 
v Hornbachu snadněji rozpoznat, jsou podob-
ně jako jinde opatřeny již zmíněným certifiká-
tem Modrý anděl. „Pro výmalbu vnitřních stěn 
je proto ideál ní zvolit barvu s tímto označením. 
Lze si vybrat nejen ze základních barev na zdi 
a dřevo, ale i z různých lazur, laků, barev ve 
spreji či akrylátových laků na radiátory,“ říká 
Monika Linghartová.

Modrý anděl však není jedinou certifikací, kte-
rou zákazníci u výrobků hledají. Známá je i pečeť 
TÜV Nord pro silikátové interiérové barvy. „Tyto 
minerální barvy bez konzervačních látek jsou 
vhodné i pro alergiky, veškeré použité materiály 
jsou totiž kontrolovány na obsah alergenů a dal-
ších škodlivin. Neposkytují proto žádnou živnou 
půdu pro plísně a bakterie, takže je ocení pře-
devším ti, kteří jsou na tyto faktory citliví,“ před-
stavuje Radek Lávička benefity této certifikace. 
A přidává ještě třetí – pečeť Bez aromat, která 
je u zákazníků také populární.

Výrobky s tímto označením mají zredukovaný 
vznik přízemního ozonu i nepříjemného zápa-
chu. Jsou proto ideální pro použití v interiéru. 
Certifikované barvy a laky podle německých 
standardů aktuálně tvoří 32 % tohoto sortimen-
tu v obchodech Bauhaus. Zájem zákazníků 

 CS #1: GRILOVÁNÍ
CS #2: PEČIVO
CS #3: KONZERVOVANÉ A STERILOVANÉ POTRAVINY
CS #4: NÁTĚROVÉ HMOTY
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 tónech vynikne nejen na detailech, ale i na vět-
ší ploše, vždy však ve spojení s dalšími barvami. 
Lze ji kombinovat s odstíny bílé, pudrové, vanil-
kové, béžové nebo i červené, naopak při tma-
vých zelených či šedých tónech snadno zanik-
ne,“ přibližuje Monika Linghartová. 

Světlejší paleta Very Peri přináší pocit vzdušnos-
ti a zjemní ostrost kontrastu. Barva Very Peri se 
hodí prakticky do jakékoli místnosti a na jaký-
koli materiál. Její odstíny korespondují s tóny 
levandulové a šeříkové. Výsledný efekt je pouze 
otázkou schopnosti správně doladit detaily a vy-
hnout se ponurému a příliš tmavému vzhledu 
interiéru.

Jednou z novinek v řetězci Hornbach jsou i kří-
dové barvy StyleColor, které se vyrábějí v deseti 
základních atraktivních odstínech, ale může se 
z nich namíchat i jiný přímo na přání. „Lze je 
využít třeba k dosažení oblíbených stylů vintage 
a obnošeného stylu na nábytku nebo dveřích. 

Populární jsou rovněž kreativní barvy na zdi, ke 
kterým letos nově přibyly třpytivé odstíny Style-
Color Metallic Storm, jež jsou dostupné ve 
varian tách stříbro a antracit. Na stěnách vykouz-
lí elegantní jemně strukturovaný třpytivý efekt,“ 
specifikuje Monika Linghartová.

 CS #1: GRILOVÁNÍ
CS #2: PEČIVO
CS #3: KONZERVOVANÉ A STERILOVANÉ POTRAVINY
CS #4: NÁTĚROVÉ HMOTY

„V případě zdraví jde cena stranou.“

 Zákazníci se u barev začínají více zajímat o složení výrobku či množství 
těkavých organických látek. Zejména u interiérových nátěrů na stěny 
a stropy do obytných prostor, speciálně pak do dětských pokojů, pečlivě 
sledují různé parametry. Jedná se ale o zákazníky, kteří kladou důraz na 
kvalitu a složení, nikoliv orientující se na cenu, tedy tento trend nelze chá-
pat plošně. Celá řada nakupujících oceňuje například dodávání produktu 
v obalech s výrazným podílem recyklovaného materiálu.

Martin Brodský, category manager, Akzo Nobel Coatings CZ

Oblíbené jsou 
i kreativní barvy.

VYBAVENÍ

Pokladní software pro řízení obchodních řetězců 
a sítí čerpacích stanic
B.O.S.S. Enterprise je kompletní obchodně-skladový 
a pokladní systém pro centrální řízení obchodních 
řetězců. Je vhodný pro jakékoli typy prodejen, včetně 
pultového prodeje váženého zboží a prodej pohonných 
hmot. Dlouholeté zkušenosti s vývojem a implementací 
našich systémů zaručují jejich širokou funkcionalitu, 
stabilitu a efektivitu centrálního řízení obchodního 
řetězce od velkoobchodního skladu až po pokladní místa.

HRAČKY

Mini Cooper
Všichni automobiloví fanoušci se mohou těšit na legendu 
z Velké Británie: Mini Cooper. V tomto kultovním voze jezdil 
nejen Mr. Bean, ale i Beatles. Stejně jako originál i model 
PLAYMOBIL rozbuší srdce každého sběratele. 
Mini Cooper od PLAYMOBIL září svým detailním designem 
v ušlechtilém chromovém vzhledu. Jak se na britský vůz 
sluší, volant a sedadlo řidiče jsou na pravé straně. Kromě 
dvou postaviček v barevných oblecích 
ze 70. let s dalmatinem je v sadě 
i policista v typické anglické uniformě. 

Playmobil CZ spol. s r. o.

Průmyslový park 31/18

350 02  Cheb – Dolní Dvory

service_cz@playmobil.de

www.playmobil.com

MINI trademarks 
used are licensed by BMW AG.

POLOTOVARY

Thajské kari pasty 
Orient Gourmet 200 g 
Firma F. W. Tandoori přináší na český trh 5 druhů 
thajských kari past značky Orient Gourmet v balení 
200 g. Červená kari pasta, zelená kari pasta, žlutá 
kari pasta, massaman pasta, panang pasta. 

F. W. Tandoori, s. r. o.

Černošická 155

252 28  Vonoklasy

+420 257 712 918

office@fwtandoori.cz

www.fwtandoori.cz

P.V.A. systems s.r.o.

Lipová 14

301 00  Plzeň

+420 377 540 243

info@pvasystems.cz www.pvasystems.cz 
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VYBAVENÍ

Předcházení vzniku bioodpadů elektrickým 
kompostérem GreenGood 
Inovativní způsob řešení bioodpadů přímo na prodejnách nabízí 
elektrický kompostér GreenGood, který během 24 hodin dokáže 
zredukovat vhozenou zeleninu, ovoce, pečivo, ale i maso a mléčné 
výrobky až o 90 % a přeměnit vše v organické hnojivo, které je 
možné dále prodávat. Tímto způsobem dochází k úplné eliminaci 
biologického odpadu a potřeby jeho svozu. Prodejna šetří náklady 
na svozy odpadu a zároveň přistupuje zodpovědně k otázce 
recyklace a ochrany životního prostředí.

CHLAZENÉ VÝROBKY

Cottage pomazánky pro milovníky 
aromatických sýrů!
Vychutnejte si neotřelé spojení zdravého sýra cottage s tvarůžky 
anebo s romadurem. Tato novinka od značky Krajánek 
v praktickém 100g balení se hodí nejenom ke svačině, 
ale také jako originální pohoštění pro návštěvy.

ALIMPEX FOOD, a. s.

Českobrodská 1174

198 00 Praha 9 – Kyje

alimpex@alimpex.cz

www.alimpex.cz

anebo s romadurem. Tato novinka od značky Krajánek 
v praktickém 100g balení se hodí nejenom ke svačině, 

MLÉČNÉ VÝROBKY

Nejlepší grilování s Dipy
se zakysanou smetanou
Slunečné počasí láká ke grilování s rodinou a přáteli. Povyšte ho ještě 
o úroveň výš s Dipy ze zakysané smetany od Mlékárny Kunín. 
Základem Dipu je 12% zakysaná smetana, která zaručuje 
krémovou konzistenci a oproti majonézám a dresinkům 
je zdravější variantou. Vybrat si můžete ze dvou skvělých 
příchutí. Ke steakům zkuste Dip s karamelizovanou 
cibulkou, zeleninu pak nejlépe doplní Dip s příchutí medu 
a hořčice.

Lactalis CZ, s. r. o.

Líbalova 2348/1

149 00  Praha 4 – Chodov

+420 241 080 511

info@lactalis.cz

www.lactalis.cz

o úroveň výš s Dipy ze zakysané smetany od Mlékárny Kunín. 

+420 241 080 511

KOŘENÍ

Mlýnky Avokádo
Značka Avokádo nově uvedla na trh cenově 
velmi atraktivní mlýnky, které si díky praktickému 
využití v kuchyni oblíbí nejen milovníci vaření. Již 
teď můžete nabídnout svým zákazníkům 4 druhy 
těchto mlýnků, a to Česnek sušený, Pepř černý 
celý, Bylinkové koření s chilli a Steak. Skleněné 
mlýnky Avokádo dobře chrání obsah proti vlhkosti, 
uchovávají jeho kvalitu a jsou zárukou, že jídla 
ochucená čerstvě namletým kořením budou mít 
vždy výraznější chuť i vůni. 

Pěkný-Unimex, s. r. o.

Rubešova 72/9

120 00  Praha 2

+420 549 420 001

pu@pekny-unimex.cz

www.pekny-unimex.cz

Dekos R, s. r. o. 

Voděradská 2152

251 01  Říčany u Prahy

+420 777 859 656

kompostery@dekos-r.cz www.greengood.cz 

SLANÉ POCHUTINY

ENJOY CHIPS 
– křupavý snack plný zeleniny
Enjoy chips boří mýty o nudné zelenině a přináší ji v návykově 
křupavé podobě. Neobsahují umělá barviva, dochucovadla, 
palmový olej, GMO, přidaný cukr ani konzervanty. Díky unikátní 
patentované technologii Enjoy Chips založené na šetrně zpracované 
zelenině mají chipsy výjimečnou barvu i chuť. V šesti různých 
příchutích najdete až 53 % zeleniny a pouze 2,8 % tuku, 
což je 10× méně oproti klasickým brambůrkům.

new delespine, s. r. o.

Truhlářská 1106/9

110 00  Praha 1 – Nové Město

+420 725 352 967

info@newdelespine.com

www.newdelespine.com

OBALY

FiLLiP Box – 
ekologická výplň při 
balení všech zásilek 
nejen pro e-shopy
Nebaví Vás zásilky plné plastových polštářků,
flo-paků a dalšího smetí? FiLLiP BOX je výborným 
pomocníkem při ekologickém balení zásilek 
v malých a středních množstvích. Je ideální 

pro plnění a vycpávání 
balíků pro provozovatele 
online obchodů, a to jak 
pro začátečníky, tak i pro 
profesionály v oblasti 
elektronického obchodování. 
Balte pohodlně, balte to 
s FiLLiPem!

pro plnění a vycpávání 
balíků pro provozovatele 
online obchodů, a to jak 
pro začátečníky, tak i pro 
profesionály v oblasti 
elektronického obchodování. 
Balte pohodlně, balte to 
s FiLLiPem!

Stepa, s. r. o.

Sázavská 995

563 01  Lanškroun

+420 463 033 110

obchod@stepa.cz

www.stepa.cz

CATSCAN
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44

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
. SLEDUJTE INTERNETOVOU DATABÁZI NOVINEK NA WWW.ZAPNOVINKY.CZ

 tónech vynikne nejen na detailech, ale i na vět-
ší ploše, vždy však ve spojení s dalšími barvami. 
Lze ji kombinovat s odstíny bílé, pudrové, vanil-
kové, béžové nebo i červené, naopak při tma-
vých zelených či šedých tónech snadno zanik-
ne,“ přibližuje Monika Linghartová. 

Světlejší paleta Very Peri přináší pocit vzdušnos-
ti a zjemní ostrost kontrastu. Barva Very Peri se 
hodí prakticky do jakékoli místnosti a na jaký-
koli materiál. Její odstíny korespondují s tóny 
levandulové a šeříkové. Výsledný efekt je pouze 
otázkou schopnosti správně doladit detaily a vy-
hnout se ponurému a příliš tmavému vzhledu 
interiéru.

Jednou z novinek v řetězci Hornbach jsou i kří-
dové barvy StyleColor, které se vyrábějí v deseti 
základních atraktivních odstínech, ale může se 
z nich namíchat i jiný přímo na přání. „Lze je 
využít třeba k dosažení oblíbených stylů vintage 
a obnošeného stylu na nábytku nebo dveřích. 

Populární jsou rovněž kreativní barvy na zdi, ke 
kterým letos nově přibyly třpytivé odstíny Style-
Color Metallic Storm, jež jsou dostupné ve 
varian tách stříbro a antracit. Na stěnách vykouz-
lí elegantní jemně strukturovaný třpytivý efekt,“ 
specifikuje Monika Linghartová.

 CS #1: GRILOVÁNÍ
CS #2: PEČIVO
CS #3: KONZERVOVANÉ A STERILOVANÉ POTRAVINY
CS #4: NÁTĚROVÉ HMOTY

„V případě zdraví jde cena stranou.“

 Zákazníci se u barev začínají více zajímat o složení výrobku či množství 
těkavých organických látek. Zejména u interiérových nátěrů na stěny 
a stropy do obytných prostor, speciálně pak do dětských pokojů, pečlivě 
sledují různé parametry. Jedná se ale o zákazníky, kteří kladou důraz na 
kvalitu a složení, nikoliv orientující se na cenu, tedy tento trend nelze chá-
pat plošně. Celá řada nakupujících oceňuje například dodávání produktu 
v obalech s výrazným podílem recyklovaného materiálu.

Martin Brodský, category manager, Akzo Nobel Coatings CZ

Oblíbené jsou 
i kreativní barvy.

VYBAVENÍ

Pokladní software pro řízení obchodních řetězců 
a sítí čerpacích stanic
B.O.S.S. Enterprise je kompletní obchodně-skladový 
a pokladní systém pro centrální řízení obchodních 
řetězců. Je vhodný pro jakékoli typy prodejen, včetně 
pultového prodeje váženého zboží a prodej pohonných 
hmot. Dlouholeté zkušenosti s vývojem a implementací 
našich systémů zaručují jejich širokou funkcionalitu, 
stabilitu a efektivitu centrálního řízení obchodního 
řetězce od velkoobchodního skladu až po pokladní místa.

HRAČKY

Mini Cooper
Všichni automobiloví fanoušci se mohou těšit na legendu 
z Velké Británie: Mini Cooper. V tomto kultovním voze jezdil 
nejen Mr. Bean, ale i Beatles. Stejně jako originál i model 
PLAYMOBIL rozbuší srdce každého sběratele. 
Mini Cooper od PLAYMOBIL září svým detailním designem 
v ušlechtilém chromovém vzhledu. Jak se na britský vůz 
sluší, volant a sedadlo řidiče jsou na pravé straně. Kromě 
dvou postaviček v barevných oblecích 
ze 70. let s dalmatinem je v sadě 
i policista v typické anglické uniformě. 

Playmobil CZ spol. s r. o.

Průmyslový park 31/18

350 02  Cheb – Dolní Dvory

service_cz@playmobil.de

www.playmobil.com

MINI trademarks 
used are licensed by BMW AG.

POLOTOVARY

Thajské kari pasty 
Orient Gourmet 200 g 
Firma F. W. Tandoori přináší na český trh 5 druhů 
thajských kari past značky Orient Gourmet v balení 
200 g. Červená kari pasta, zelená kari pasta, žlutá 
kari pasta, massaman pasta, panang pasta. 

F. W. Tandoori, s. r. o.

Černošická 155

252 28  Vonoklasy

+420 257 712 918

office@fwtandoori.cz

www.fwtandoori.cz

P.V.A. systems s.r.o.

Lipová 14

301 00  Plzeň

+420 377 540 243

info@pvasystems.cz www.pvasystems.cz 
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VYBAVENÍ OBCHODU

Pokladny a pokladní systémy už dávno neslouží pouze 
k příjmu a evidenci peněz a výdeji potvrzení o nákupu. 
Staly se nedílnou součástí maloobchodu, kterému výrazně 
pomáhají poznat a pochopit potřeby zákazníků, a navíc 
podat naprostý přehled o zboží v prodejně.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

P.V.A. systems s.r.o.
Dodavatel obchodně skladového a pokladního SW 
pro český a slovenský trh s více než 20letou tradicí

P.V.A. systems s.r.o.
Lipová 14, 301 00 Plzeň
T|F: +420 377 540 243–4
E: info@pvasystems.cz www.pvasystems.cz

 centrální číselníky zboží, oborů, partnerů
 centrální řízení cenotvorby a věrnostní 
programy

 online přehledy o každé transakci 
a skladovém pohybu

 automatická komunikace 
Track&Trace pro tabákové výrobky

 analytická nadstavba Datové 
sklady, Business Intelligence

 samoobslužné pokladny a řešení 
pro self-scanning

Specializovaný systém pro obchodní řetězce, 
velkoobchody a sítě čerpacích stanic

PVA Inzerce Retail Info pulstrana uprava formatu 240x170mm.indd   1PVA Inzerce Retail Info pulstrana uprava formatu 240x170mm.indd   1 02.03.2022   14:2502.03.2022   14:25

Pokladní systémy
 se staly středobodem

  maloobchodu

P okladní systém kromě zajištění 
prodeje zboží dnes musí dát ob-
chodníkovi především dostatek 
aktuálních informací pro efek-
tivní řízení prodejny. Zároveň by 

měl nabídnout komfort a šíři funkcí, které jsou 
dnes obvyklé a zákazník je očekává. „Jde o vyu-
žívání dárkových karet, různých věrnostních sys-
témů, informace o dostupnosti zboží v ostatních 
prodejnách sítě s možností rezervace a tak dále,“ 
poodkrývá Michal Čadina, obchodní manažer spo-
lečnosti P.V.A. systems.

Propojení s věrnostními systémy přináší obchodní-
kovi obrovskou výhodu. „Ze získaných dat čerpá 
informace o chování zákazníků. Moderní pokladní 
systémy navíc zprostředkovávají komunikaci s naku-
pujícím prostřednictvím displeje, ať už formou jed-
noduchého reklamního sdělení, nebo dotazníkem, 
který vyžaduje interakci zákazníka,“ vyzdvihuje Jin-
dřich Kočica, obchodní manažer společnosti Die-
bold Nixdorf. Pokladní systém je dnes napojen na 
e-shop a řeší objednávky, propojení se sklady pro 
získání aktuálních informací o dostupnosti zboží 
nebo je do něj integrován kamerový systém jako 
součást bezpečnostního řešení prodejny.

Nechybí umělá inteligence

Pokladní systém je v principu jakýmsi základním 
stavebním kamenem prodejny, se spoustou funkcio-
nalit, které automatizují procesy v prodejně. Obvyk-
le se dá rozšířit o další moduly, tedy o další funkci-
onality. „Měl by umět vyjít vstříc aktuálním 
požadavkům obchodníků a reflektovat také dobové 
trendy. Je to multifunkční a neustále se rozvíjející 
organismus prodejny, který v sobě skrývá spoustu 
dalších funkcionalit automatizujících procesy v pro-
dejně. Dobrý pokladní systém je skvělým základem 
pro digitalizaci prodejny,“ uvádí Robert Klíma, key 
account manager společnosti Novum Global.

Mezi rozšířené moduly patří ty využívající umělou 
inteligenci, expedici, e-shop, věrnostní systém, elek-
tronické cenovky, multimediální systém či podporu 
reklamních sdělení. Tyto a mnoho dalších dokážou 
pokladní systém rozšířit o funkcionality, které se 
ještě nedávno zdály být v obchodech nemožné. 

To dokazují například futuristické prodejny Amazon 
Go – krásný příklad, jak pokladní systém propojený 
s novými technologiemi dokáže z normální prodej-
ny udělat prodejnu budoucnosti. Díky modulu 
s umělou inteligencí se pokladní systém dokáže sám 
učit, a na základě toho i samostatně rozhodovat 
(třeba rozpoznávat věk nebo zboží u samoobsluž-
ných pokladen či samoobslužných vah).

Možnosti pokladního systému rozšiřuje další příslu-
šenství (například platební terminál, čtečka EAN 
kódů, váha, zákaznický displej a podobně) nebo 
propojení s externími systémy. Společnost Doty-
kačka například umožňuje integraci s e-shopovými 
platformami Shoptet i WooCommerce, lze ji napo-
jit na účetní, objednávkové a rozvážkové služby atd. 
Vzdálená správa umožňuje sledovat veškerá data, 
měnit nastavení nebo exportovat nejrůznější ana-
lýzy 24 hodin denně, klidně i z druhého konce svě-
ta. Takto se dá například zjistit, které produkty jsou 
nejprodávanější, jak vysoký je zisk, jaká marže je 
u kterého zboží nebo který produkt se dá delistovat 
nebo raději vyprodat za sníženou cenu.

„Jsme dodavateli váhopokladen v obslužných 
úsecích. Ve své podstatě jde o počítač a váhu 
v jednom a tím se otevírají nové možnosti pro ob-
sluhu v rámci informovanosti o produktu, tak pro 
kupujícího, který dostane více informací o nabí-
zeném produktu, ale i v interní reklamě, která je 
zobrazována na obslužných displejích těchto za-
řízení,“ vysvětluje Karel Glatt, sales representative 
společnosti Mettler-Toledo. Pokladní systémy 
musí být propojeny se systémem bezhotovostních 
plateb, respektive musí zvládat akceptaci plateb-
ních karet. „Toto zajišťujeme nejčastěji formou 
integrace platebního terminálu k vlastní elektro-
nické pokladně obchodníka. Zcela se tím eliminu-
je chybovost při typování částky, a přitom se 
 platba urychlí a zpříjemní,“ naznačuje Tomáš Dvo-
řáček, head of marketing společnosti Worldline 
Czech Republic.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Moderní zařízení 
nabízí automatizaci

Velkým trendem jsou i samoobslužné pokladny, 
které se rychle rozšířily. „V menších prodejnách se 
jedná o doplňkovou službu pro zákazníka. Jsou 
hodně využívány v okamžicích, kdy se u obsluho-
vaných pokladen tvoří fronty. Ve větších prodej-
nách lze už také hovořit o úsporách mzdových 
nákladů. Odhadem činí okolo 10 až 15 procent 
personálu pokladní zóny. Přitom je pozitivní, že 

zavedením samoobslužných pokladen se nezvedlo 
procento krádeží,“ konstatuje Lukáš Němčík, head 
of marketing & development Skupiny Coop. Cena 
této pokladny je velmi individuální, v závislosti na 
tom, kdy byla pořízena (tyto náklady šly za posled-
ní čtyři roky dolů) a zda je ve variantě bezhotovost-
ní, hotovostní nebo kombinované, záleží i na vy-
bavení pokladny.

Společnost Makro provozuje a nabízí svým vybra-
ným obchodním partnerům inovovaného konceptu 
Můj obchod pokladní systém ve spolupráci se spo-

lečností P.V.A. systems. „Jejich výhodou je, že se 
všemi majiteli pokladen sdílíme databázi produktů. 
To znamená, že obchodník si nastaví cenu a takřka 
ihned může prodávat. Další výhodou je, že nasta-
vujeme letákové akce, tudíž provozovateli obchodu 
odpadá nutná administrativa,“ říká Václav Hora, 
franchise manager aliance Můj obchod. Funkciona-
litou, kterou ocení hlavně majitelé obchodů, kteří 
vedou skladové hospodářství, je automatické na-
hrávání příjemek do systému.

Hlavním požadavkem posledních dvou let je i po-
žadovaná integrace obchodního systému s řeše-
ním e-shopů. „Dále se zvyšuje zájem o samoob-
služná řešení pokladní zóny i pro menší prodejny 
jako alternativa k běžné pokladně a s narůstají-
cím procentem bezhotovostních plateb se zvyšu-
jí nároky na rychlost a stabilitu komunikace mezi 
pokladnami a platebními terminály,“ specifikuje 
Michal Čadina. 

P.V.A. systems s.r.o.
Dodavatel obchodně skladového a pokladního SW 
pro český a slovenský trh s více než 20letou tradicí
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inzerce

„                                                                I na vnitřním příslušenství záleží.“

 Pokladní systémy jsou v principu jedním z nejzásadnějších a nejviditelnějších prv-
ků v každém obchodě. Pro malý provoz, který funguje samostatně, postačí jed-
noduchý systém, který bude víceméně evidovat formu platby, rozlišovat obsluhu. 
U robustních systémů dokážou pracovat s věrnostními programy a různými druhy 
cen pro určité skupiny zákazníků. Samozřejmě jsou škálovatelné a dokážou být 
propojeny s daty z webových objednávek. Díky tomu je možné u pokladny zákaz-
níka identifikovat či zaplatit různými formami nákup přímo z kamenné prodejny 
i objednané zboží z e-shopu.

Ján Bartík, marketing and business development manager, Bizerba Czech & Slovakia

46

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

VYBAVENÍ OBCHODU

Pokladny a pokladní systémy už dávno neslouží pouze 
k příjmu a evidenci peněz a výdeji potvrzení o nákupu. 
Staly se nedílnou součástí maloobchodu, kterému výrazně 
pomáhají poznat a pochopit potřeby zákazníků, a navíc 
podat naprostý přehled o zboží v prodejně.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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Pokladní systémy
 se staly středobodem

  maloobchodu

P okladní systém kromě zajištění 
prodeje zboží dnes musí dát ob-
chodníkovi především dostatek 
aktuálních informací pro efek-
tivní řízení prodejny. Zároveň by 

měl nabídnout komfort a šíři funkcí, které jsou 
dnes obvyklé a zákazník je očekává. „Jde o vyu-
žívání dárkových karet, různých věrnostních sys-
témů, informace o dostupnosti zboží v ostatních 
prodejnách sítě s možností rezervace a tak dále,“ 
poodkrývá Michal Čadina, obchodní manažer spo-
lečnosti P.V.A. systems.

Propojení s věrnostními systémy přináší obchodní-
kovi obrovskou výhodu. „Ze získaných dat čerpá 
informace o chování zákazníků. Moderní pokladní 
systémy navíc zprostředkovávají komunikaci s naku-
pujícím prostřednictvím displeje, ať už formou jed-
noduchého reklamního sdělení, nebo dotazníkem, 
který vyžaduje interakci zákazníka,“ vyzdvihuje Jin-
dřich Kočica, obchodní manažer společnosti Die-
bold Nixdorf. Pokladní systém je dnes napojen na 
e-shop a řeší objednávky, propojení se sklady pro 
získání aktuálních informací o dostupnosti zboží 
nebo je do něj integrován kamerový systém jako 
součást bezpečnostního řešení prodejny.

Nechybí umělá inteligence

Pokladní systém je v principu jakýmsi základním 
stavebním kamenem prodejny, se spoustou funkcio-
nalit, které automatizují procesy v prodejně. Obvyk-
le se dá rozšířit o další moduly, tedy o další funkci-
onality. „Měl by umět vyjít vstříc aktuálním 
požadavkům obchodníků a reflektovat také dobové 
trendy. Je to multifunkční a neustále se rozvíjející 
organismus prodejny, který v sobě skrývá spoustu 
dalších funkcionalit automatizujících procesy v pro-
dejně. Dobrý pokladní systém je skvělým základem 
pro digitalizaci prodejny,“ uvádí Robert Klíma, key 
account manager společnosti Novum Global.

Mezi rozšířené moduly patří ty využívající umělou 
inteligenci, expedici, e-shop, věrnostní systém, elek-
tronické cenovky, multimediální systém či podporu 
reklamních sdělení. Tyto a mnoho dalších dokážou 
pokladní systém rozšířit o funkcionality, které se 
ještě nedávno zdály být v obchodech nemožné. 

To dokazují například futuristické prodejny Amazon 
Go – krásný příklad, jak pokladní systém propojený 
s novými technologiemi dokáže z normální prodej-
ny udělat prodejnu budoucnosti. Díky modulu 
s umělou inteligencí se pokladní systém dokáže sám 
učit, a na základě toho i samostatně rozhodovat 
(třeba rozpoznávat věk nebo zboží u samoobsluž-
ných pokladen či samoobslužných vah).

Možnosti pokladního systému rozšiřuje další příslu-
šenství (například platební terminál, čtečka EAN 
kódů, váha, zákaznický displej a podobně) nebo 
propojení s externími systémy. Společnost Doty-
kačka například umožňuje integraci s e-shopovými 
platformami Shoptet i WooCommerce, lze ji napo-
jit na účetní, objednávkové a rozvážkové služby atd. 
Vzdálená správa umožňuje sledovat veškerá data, 
měnit nastavení nebo exportovat nejrůznější ana-
lýzy 24 hodin denně, klidně i z druhého konce svě-
ta. Takto se dá například zjistit, které produkty jsou 
nejprodávanější, jak vysoký je zisk, jaká marže je 
u kterého zboží nebo který produkt se dá delistovat 
nebo raději vyprodat za sníženou cenu.

„Jsme dodavateli váhopokladen v obslužných 
úsecích. Ve své podstatě jde o počítač a váhu 
v jednom a tím se otevírají nové možnosti pro ob-
sluhu v rámci informovanosti o produktu, tak pro 
kupujícího, který dostane více informací o nabí-
zeném produktu, ale i v interní reklamě, která je 
zobrazována na obslužných displejích těchto za-
řízení,“ vysvětluje Karel Glatt, sales representative 
společnosti Mettler-Toledo. Pokladní systémy 
musí být propojeny se systémem bezhotovostních 
plateb, respektive musí zvládat akceptaci plateb-
ních karet. „Toto zajišťujeme nejčastěji formou 
integrace platebního terminálu k vlastní elektro-
nické pokladně obchodníka. Zcela se tím eliminu-
je chybovost při typování částky, a přitom se 
 platba urychlí a zpříjemní,“ naznačuje Tomáš Dvo-
řáček, head of marketing společnosti Worldline 
Czech Republic.
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SLUŽBY PRO OBCHOD

POS a POP materiály se v něko                                lika posledních letech vyvinuly v mnoha ohledech. Firmy 
kladou důraz na strategické a jasně definované cíle, proto je zapotřebí komplexní přístup, 
který využívá nejmodernější technologie. Na základě toho dochází k maximalizaci 
efektivity a využití potenciálu dostupných nástrojů, a to ve správném kontextu.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Propagační materiály
v místě prodeje jsou

efektivní

K nejpopulárnějším POS/POP 
prostředkům patří zejména 
ty podlahové a regálové, ale 
také promoakce. Naopak 
běžných stojanů ubývá. Kla-

sické endcapy přitom již téměř nejsou vyráběny. 
Pracuje se více na kampaních pro krátkodobé 
vystavení s absolutní prioritou v designu. V sou-
časné době je také větší zájem o interaktivní 
a světelné prostředky, jejichž propracovanost 
a kvalita se zvyšuje díky moderním technolo-
giím a materiálům. „I jednoduché stojany mo-
hou zahrnovat až deset typů technologií. Na 
výrobce a jeho technologické vybavení to pak 
samozřejmě klade velké nároky nejen v oblasti 
investic, ale i z hlediska know-how,“ odhaluje 
Marek Končitík, obchodní ředitel společnosti 
Dago. Zároveň je nutné nezapomínat na zá-
kladní pravidla. POS/POP prostředky musí být 
maximálně jasné, jednoduché a pochopitelné 
a přitom viditelné, stát na exponovaném místě 
a být začleněné do správného kontextu. Faktic-
ky pak pomáhá jednoduchá poučka. Propagač-
ní materiály v místě prodeje musí být nastaveny 
tak, aby je zákazník pochopil do tří vteřin, aby 
byly vidět ze čtyř směrů a komunikovaly maxi-
málně pěti slovy.

Pokrok v materiálech, 
postupech 
i technologiích

Doba se mění a do produkce jsou častěji zapo-
jovány materiály, které jednak podporují ekono-
mičnost, ale i designovou vyspělost výrobků při 
zachování patřičné funkčnosti a vzhledu. Mimo 
jiné reflektují environmentální trendy ekologické 
udržitelnosti, příkladem může být vytěsňování 
tradičního PVC. „I u standardních POP prvků je 
kladen důraz na detail zpracování, kde naopak 
získávají prostor materiály, které dodají potřebný 

prémiový dojem, často však spíš jde o dobrý 
nápad. Současně se zvýšil tlak na kvalitu 
potisku, který jde ruku v ruce s vývojem tis-
kových technologií,“ uvádí Marek Končitík. 
Zatímco do nedávna se v POP oblasti ve val-

né míře používal sítotisk, dnes tuto techno-
logii ve většině případů nahradil digitální tisk 

s čím dál vyšší kvalitou rozlišení. U světelných prv-
ků přitom byly v posledních dvou letech zářivkové 
zdroje téměř úplně nahrazeny LED.

Avšak podle Petra Galkaněviče, activation executi-
ve manažera společnosti Mars Czech, trh aktuálně 
řeší navýšení cen vlivem nedostatku vstupních ma-
teriálů a problémů v mezinárodní dopravě. Týká se 
to hlavně lepenky a kovu. Řada agentur byla v po-
slední době zasažena zvýšením vstupních nákladů. 
„Zdražení materiálů bylo natolik citelné, že jsme jej 
museli promítnout i do cen nosičů. Někteří zadava-
telé na to zareagovali výběrem levnějších typů no-
sičů, a to jsme opět pocítili my. Všichni se asi shod-
neme, že covidové roky pro nás jsou v mnohém 
složitější než ty předchozí. Kromě toho máme 
v rámci spolupráce s potravinářskými řetězci nasta-
vena interní pravidla týkající se typů a rozmístění 
nosičů v jednotlivých prodejnách, kterými se řídí-
me. Ta do značné míry ovlivňují trh s POP a POS 
nosiči,“ prozrazuje Michaela Urbanová, sales direc-
tor společnosti POS Media Czech Republic.

Obaly i POS/POP materiály přitom v posledních 
letech plně reflektují vzrůstající zájem veřejnosti 
o udržitelná obalová řešení. Výrobci zboží i samot-
ní prodejci jdou cestou minimalizace odpadů a vy-
užívají materiály, které se vyznačují snadnou 
recyklovatelností a minimální zátěží pro životní 
prostředí. „Sales promotion materiály vyrobené 
z udržitelné vlnité lepenky získávají rok od roku na 
popularitě. V souvislosti s udržitelností nabízíme ve 
spolupráci se společností ClimatePartner klimatic-
ky neutrální displeje, které umožňují kompenzace 
CO

2
 emisí prostřednictvím investic do libovolných 

projektů na ochranu životního prostředí. Díky 
tomu pak může výrobce prostřednictvím natiště-
ného loga a QR kódu odlišit své produkty v místě 
prodeje a ukázat jasný postoj k udržitelnosti 
a ochraně životního prostředí,“ konkretizuje Leoš 
Máslo, projektový manažer POP & POS společnos-
ti Thimm pack’n’display.

Dalším aktuálním trendem jsou technologie digi-
tálního tisku a laserového výseku, díky kterým 
prezentace v místě prodeje získává na atraktivitě 
a jedinečnosti. Digitální tisk umožňuje vznik origi-
nálních displejů pro limitované edice produktů či 
pro specifické sezonní akce. „Technologie lasero-
vého výseku navíc displejům propůjčuje zvláštní 

K
sické endcapy přitom již téměř nejsou vyráběny. 
Pracuje se více na kampaních pro krátkodobé 
vystavení s absolutní prioritou v designu. V sou-
časné době je také větší zájem o interaktivní 
a světelné prostředky, jejichž propracovanost 
a kvalita se zvyšuje díky moderním technolo-
giím a materiálům. „I jednoduché stojany mo-
hou zahrnovat až deset typů technologií. Na 
výrobce a jeho technologické vybavení to pak 
samozřejmě klade velké nároky nejen v oblasti 
investic, ale i z hlediska know-how,“ odhaluje 
Marek Končitík, obchodní ředitel společnosti 
Dago. Zároveň je nutné nezapomínat na zá-
kladní pravidla. POS/POP prostředky musí být 
maximálně jasné, jednoduché a pochopitelné 
a přitom viditelné, stát na exponovaném místě 
a být začleněné do správného kontextu. Faktic-
ky pak pomáhá jednoduchá poučka. Propagač-
ní materiály v místě prodeje musí být nastaveny 
tak, aby je zákazník pochopil do tří vteřin, aby 
byly vidět ze čtyř směrů a komunikovaly maxi-
málně pěti slovy.

Pokrok v materiálech, 
postupech 
i technologiích

Doba se mění a do produkce jsou častěji zapo-
jovány materiály, které jednak podporují ekono-
mičnost, ale i designovou vyspělost výrobků při 
zachování patřičné funkčnosti a vzhledu. Mimo 
jiné reflektují environmentální trendy ekologické 
udržitelnosti, příkladem může být vytěsňování 
tradičního PVC. „I u standardních POP prvků je 
kladen důraz na detail zpracování, kde naopak 
získávají prostor materiály, které dodají potřebný 
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přidanou hodnotu, která tyto nosiče jasně odliší 
od konkurenčních prezentačních prostředků v mís-
tě prodeje,“ dodává Leoš Máslo. Digitální techno-
logie jsou ceněny zejména díky schopnosti rychlé 
a flexibilní výroby displejů v motivech a designech, 
které plně reflektují aktuální přání a potřeby kon-
krétního zadavatele.

Řeší se velké množství 
malých realizací

POS i POP materiály často musí splňovat určitá pra-
vidla, a to může být komplikací při jejich použití. 
U velkých řetězců je potřeba splňovat určité roz-
měry a jejich zadavatel je trochu omezen velikostí, 
přestože by si produkty zasloužily více prostoru. 
Někteří zadavatelé často používají unifikované pa-
pírové stojany, které jsou sice levnější, ale nejsou 
moc hezké a nemůžou splňovat silné očekávání. 

Proto je vždy lepší vytvořit originální design, který 
osloví daleko více zákazníků. „Přesně toto jsme 
vytvořili pro zvýraznění prodeje předplacených Go 
karet společnosti O2 Czech Republic v řetězci 
Tesco. Tento stojan se rozsvítí, když kolem něj spo-
třebitel projde, a přesto nepotřebuje žádný elek-
trický přívod. Už jen toto donutí zákazníka u něj 
zastavit,“ míní Adam Klofáč, obchodní ředitel spo-
lečnosti Moris design. A dále upozorňuje: „Aktuál-
ně řešíme velké množství POS materiálů. Bohužel 
řada zadavatelů raději místo masivního nasazení 
jednoho POS materiálu volí ojedinělý přístup zalo-
žený na nasazení menšího množství POS materiá-
lů produkovaných speciálně pro každý typ partne-
ra, hypermarket, řetězec či obchod. Tímto vzniká 
velké množství malých realizací.“

V každém obchodě pak nakupující může vidět od-
lišné POS prezentující stejný produkt, což není vhod-
né, protože to může roztříštit komunikaci. Na druhé 
straně je od výrobců materiálů slyšet, že zadavatelé 
se nebojí experimentovat. Zadání jsou zpracovávána 
v extrémním čase a dodávky POS materiálů jsou 
v současnosti produkované v řádech dnů (ne týdnů). 
„Největším neduhem poslední doby je neuvěřitelně 
silný leden, který s sebou přináší nové výzvy 

display, který umožňuje rychlý a flexibilní návrh 
POS a POP nosičů v několika jednoduchých kro-
cích. Zadavatel v prvním kroku specifikuje rozměry, 
váhu a počet výrobků, které by měly být prezen-
továny. Na základě těchto dat jsou zadavateli na-
bídnuty standardizované POS/POP prvky, které se 
hodí pro specifikované produkty. V dalším kroku 
probíhá přizpůsobení designu nosiče na míru kon-
krétnímu zadavateli. Celý proces probíhá digitální 
formou, a proto je jeho hlavní výhodou vysoká 
rychlost a flexibilita.

„Tiskneme tiskem, který je plně ekologický. Naše 
paletové ostrovy obsahují reálné prvky, ale také 
jednoduché kartony, dřevo a kovové elementy. 
Paletová vystavení jsou doplněna o holografy. 
Počet POS v kampani je přitom typově 7 až 10, 
a celkový počet kusů v projektu je zacílen na 
1 000 až 2 000 míst,“ specifikuje Marek Končitík. 
Novým projektem nasazeným do konce března 
společností Mars Czech v obchodech Globus 
a dalších vybraných prodejnách tradičního trhu 
jsou POS materiály značky Orbit promující soutěž 
o zájezd do Paříže a do Říma. „V tomto případě 
se jedná o dočasné materiály, nicméně u těch 
permanentních jsme také úspěšní. Podařilo se 
nám získat POPAI Awards 2021 v kategorii Pet 
food, a to za modul Sheba a Pedigree,“ dokládá 
Petr Galkaněvič.

Pro účinnou prezentaci a podporu kampaně vyu-
žila například společnost Toyota Motor Manu-
facturing Czech Republic praktický a zajímavý 
stojan z vlnité lepenky. Jeho součástí je i kolo vy-
robené ze stejného materiálu. Modul je vyroben 
z dostatečně silného materiálu a sedmnáctipalco-
vé kolo je díky němu na stojanu bezpečně upev-
něno. Zbylá tři kola jsou umístěna ve spodní části 
stojanu a plní stabilizační funkci. Nosič završuje 
digitálně potištěný topper, který je možné vymě-
nit. Digitální tisk umožňuje výrobu topperů v ma-
lých sériích, a proto se hodí pro různé kampaně 
nebo sezonní zboží. Díky topperu se displej stane 
nepřehlédnutelným prvkem v každém dealerství.

„Za nás zmíníme Eco stojan Panasonic Eneloop, se 
kterým jsme vyhráli stříbro v celosvětové soutěži 
POPAI Awards Paris, což bereme jako obrovský 
úspěch v silné konkurenci světoznámých značek,“ 
poodhaluje Adam Klofáč. Stojan je z 80 % vyro-
ben z přírodních materiálů – bio bambusové desky, 
bambusové tyče, oblázky zalité přírodní pryskyřicí 
a z mechu a kůry – to vše podtrhuje ekologický 
design. Stojan je maximálně orientovaný na udrži-
telnost a ochranu životního prostředí, a to se po-
vedlo. „Tak atypický stojan prodává produkty, 
v našem případě recyklovatelné baterie, úplně 
sám. Vyvstává otázka, které řešení je funkční? Za 
nás bych řekl, že je to právě atypické,“ uzavírá 
Adam Klofáč.

v POS. Veškeré projekty jsou kreativní, velmi propra-
cované, cenově rozumné, zaměřené na ekologii 
s absolutní prioritou na čas zpracování projektu 
a výroby,“ zmiňuje Marek Končitík.

Při návrhu pomáhá 
konfigurátor

Před pandemií byly obchody POS/POP prvky pře-
hlceny, a to prakticky stejnými velmi jednoduše 
zaměnitelnými stojany z kartonu, které jsou levné 
a bez emocí. Po dobu pandemie se všeobecně po-
ptávka zpomalila, ale nyní výrazně stoupá a přibý-
vá zadavatelů, kteří chtějí opravdu kvalitní funkční 
stojan. Výjimkou nejsou stojany, které neunesou 
vystavený produkt, a pokud je ještě okopaný, ne-
vypadá to dobře. Těžko lze uvěřit produktu, který 
říká, že je kvalitní, a přitom je v laciném poničeném 
stojanu. „Lepší je vytvořit funkční stojan, u které-
ho se zákazníci chtějí zastavit a mají chuť si vyzkou-
šet vystavené produkty. A navíc, pokud je v zají-
mavém designovém provedení, jdou obraty 
jednodušeji nahoru a vy budujete skutečné pově-
domí o značce,“ informuje Adam Klofáč. Z dlou-
hodobého hlediska nelze než takové řešení dopo-
ručit. Díky tomu totiž lze maximalizovat prodejní 
efekt a neutrácet rozpočet zbytečně.

„Potravinářské řetězce, se kterými spolupracujeme 
nejvíce, byly jako jedny z mála obchodů covidem 
téměř nezasažené. Minimálně ve smyslu otevíra-
cích hodin, kdy se jich netýkal zákaz otevření, 
a i s nařízenými limity počtu osob v prodejnách si 
řetězce poradily během chvíle a zavedly řadu opat-
ření pro monitorování počtu zákazníků,“ popisuje 
Michaela Urbanová. Stejně i situace ohledně POS/
/POP nosičů zůstala podobná stavu před pandemií. 
„Proto jsme nezaznamenali žádné větší výkyvy. Co 
se týká přehlcení prodejního prostoru, je zřejmé, že 
prodejní plocha se spíše zmenšuje, na druhé straně 
ale značek, které chtějí být vidět, stále přibývá,“ 
podotýká Michaela Urbanová. Je proto důležité 
pečlivě zvažovat rozmístění POS/POP materiálů, 
aby plnily svou hlavní funkci na maximum.

„Aktuálně pracujeme na velkém množství vystave-
ní typu paletový ostrov, bay či branding. Více domi-
nují krátkodobá POS řešení. Roli hraje udržitelnost 
a FSC certifikáty. Navíc neskutečně zrychlujeme. 
Kupujeme nové stroje pro výrobu, přijímáme další 
zaměstnance, a to proto, abychom neustále vytvá-
řeli nové typy POS pro naše zadavatele a dokázali 
naplnit jejich očekávání v rámci rychlosti dodání do 
prodejen. V lednu jsme realizovali téměř dvě stě 
kampaní,“ poodkrývá Marek Končitík.

Žhavou novinkou nabízenou společností Thimm 
pack’n’display je inovativní konfigurátor click & 

„POS prostředky plní svoji roli.“

Pandemie má jednoznačný dopad na nákupní chování zákazníků v obchodech. 
Část se jich přesunula do on-line prostředí, ale stále je tu velká část těch, kteří 
navštěvují kamenné prodejny pravidelně. Proto je důležité umisťovat atraktivní 
POS materiály v místě prodeje. Nesmíme totiž zapomínat na to, že právě ty 
mají vliv na nákupní rozhodnutí spotřebitele.

Petr Galkaněvič, activation executive manager, Mars Czech

Unifikované 
papírové stojany 

nemohou 
naplňovat velké 

očekávání.
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SLUŽBY PRO OBCHOD

POS a POP materiály se v něko                                lika posledních letech vyvinuly v mnoha ohledech. Firmy 
kladou důraz na strategické a jasně definované cíle, proto je zapotřebí komplexní přístup, 
který využívá nejmodernější technologie. Na základě toho dochází k maximalizaci 
efektivity a využití potenciálu dostupných nástrojů, a to ve správném kontextu.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Propagační materiály
v místě prodeje jsou

efektivní

K nejpopulárnějším POS/POP 
prostředkům patří zejména 
ty podlahové a regálové, ale 
také promoakce. Naopak 
běžných stojanů ubývá. Kla-

sické endcapy přitom již téměř nejsou vyráběny. 
Pracuje se více na kampaních pro krátkodobé 
vystavení s absolutní prioritou v designu. V sou-
časné době je také větší zájem o interaktivní 
a světelné prostředky, jejichž propracovanost 
a kvalita se zvyšuje díky moderním technolo-
giím a materiálům. „I jednoduché stojany mo-
hou zahrnovat až deset typů technologií. Na 
výrobce a jeho technologické vybavení to pak 
samozřejmě klade velké nároky nejen v oblasti 
investic, ale i z hlediska know-how,“ odhaluje 
Marek Končitík, obchodní ředitel společnosti 
Dago. Zároveň je nutné nezapomínat na zá-
kladní pravidla. POS/POP prostředky musí být 
maximálně jasné, jednoduché a pochopitelné 
a přitom viditelné, stát na exponovaném místě 
a být začleněné do správného kontextu. Faktic-
ky pak pomáhá jednoduchá poučka. Propagač-
ní materiály v místě prodeje musí být nastaveny 
tak, aby je zákazník pochopil do tří vteřin, aby 
byly vidět ze čtyř směrů a komunikovaly maxi-
málně pěti slovy.

Pokrok v materiálech, 
postupech 
i technologiích

Doba se mění a do produkce jsou častěji zapo-
jovány materiály, které jednak podporují ekono-
mičnost, ale i designovou vyspělost výrobků při 
zachování patřičné funkčnosti a vzhledu. Mimo 
jiné reflektují environmentální trendy ekologické 
udržitelnosti, příkladem může být vytěsňování 
tradičního PVC. „I u standardních POP prvků je 
kladen důraz na detail zpracování, kde naopak 
získávají prostor materiály, které dodají potřebný 

prémiový dojem, často však spíš jde o dobrý 
nápad. Současně se zvýšil tlak na kvalitu 
potisku, který jde ruku v ruce s vývojem tis-
kových technologií,“ uvádí Marek Končitík. 
Zatímco do nedávna se v POP oblasti ve val-

né míře používal sítotisk, dnes tuto techno-
logii ve většině případů nahradil digitální tisk 

s čím dál vyšší kvalitou rozlišení. U světelných prv-
ků přitom byly v posledních dvou letech zářivkové 
zdroje téměř úplně nahrazeny LED.

Avšak podle Petra Galkaněviče, activation executi-
ve manažera společnosti Mars Czech, trh aktuálně 
řeší navýšení cen vlivem nedostatku vstupních ma-
teriálů a problémů v mezinárodní dopravě. Týká se 
to hlavně lepenky a kovu. Řada agentur byla v po-
slední době zasažena zvýšením vstupních nákladů. 
„Zdražení materiálů bylo natolik citelné, že jsme jej 
museli promítnout i do cen nosičů. Někteří zadava-
telé na to zareagovali výběrem levnějších typů no-
sičů, a to jsme opět pocítili my. Všichni se asi shod-
neme, že covidové roky pro nás jsou v mnohém 
složitější než ty předchozí. Kromě toho máme 
v rámci spolupráce s potravinářskými řetězci nasta-
vena interní pravidla týkající se typů a rozmístění 
nosičů v jednotlivých prodejnách, kterými se řídí-
me. Ta do značné míry ovlivňují trh s POP a POS 
nosiči,“ prozrazuje Michaela Urbanová, sales direc-
tor společnosti POS Media Czech Republic.

Obaly i POS/POP materiály přitom v posledních 
letech plně reflektují vzrůstající zájem veřejnosti 
o udržitelná obalová řešení. Výrobci zboží i samot-
ní prodejci jdou cestou minimalizace odpadů a vy-
užívají materiály, které se vyznačují snadnou 
recyklovatelností a minimální zátěží pro životní 
prostředí. „Sales promotion materiály vyrobené 
z udržitelné vlnité lepenky získávají rok od roku na 
popularitě. V souvislosti s udržitelností nabízíme ve 
spolupráci se společností ClimatePartner klimatic-
ky neutrální displeje, které umožňují kompenzace 
CO

2
 emisí prostřednictvím investic do libovolných 

projektů na ochranu životního prostředí. Díky 
tomu pak může výrobce prostřednictvím natiště-
ného loga a QR kódu odlišit své produkty v místě 
prodeje a ukázat jasný postoj k udržitelnosti 
a ochraně životního prostředí,“ konkretizuje Leoš 
Máslo, projektový manažer POP & POS společnos-
ti Thimm pack’n’display.

Dalším aktuálním trendem jsou technologie digi-
tálního tisku a laserového výseku, díky kterým 
prezentace v místě prodeje získává na atraktivitě 
a jedinečnosti. Digitální tisk umožňuje vznik origi-
nálních displejů pro limitované edice produktů či 
pro specifické sezonní akce. „Technologie lasero-
vého výseku navíc displejům propůjčuje zvláštní 
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EDI A ÚSPORA NÁKLADŮ
je aktuální téma pro všechny 
dodavatele a odběratele. Přijetí 
objednávky, odeslání dodacího listu 
a faktury lze implementovat do ERP 
systémů velmi rychle. Složitější to 
bývá z pohledu odběratele, pokud 
chce digitalizovat a automatizovat 
celý proces výměny dokladů 
s dodavateli. Tam jsou systémy 
připraveny méně a je potřeba 
i užší spolupráce s EDI providerem.

POSTŘEHY 
ŠÉFREDAKTORA 
zahrnují Poznámky 
z Petrova blogu.

LÍDR BUDOUCNOSTI
chce dál dělat to, 
co ho baví.

SETKÁNÍ S PETREM 
JULIŠEM, generálním 
ředitelem společnosti Action 
Czech Republic, je nejen 
o zrychlené expanzi.

E-COMMERCE PLATEBNÍ METODY zahrnují platbu 
kartou, dobírku, bankovní převod a osobní platbu při vyzvednutí 
zboží ve výdejně. Pokud chce e-shop zákazníkům vyjít vstříc, 
vhodným doplňkem jsou bankovní převody s okamžitým 
potvrzením platby. Užitečná je nově se prosazující zcela odlišná 
platební metoda, odložená platba.

V našem 
dalším čísle

KÁVOVÉ KOUTKY
se špičkovými kávovary 

na čerstvě umletou kávu 
jsou schopné připravit 

i dokonale našlehanou 
mléčnou pěnu do 

kávových specialit. 
Dávají zákazníkům 

jasný signál, kam mají 
jít. Stále je ale klíčová 
role aktivního prodeje 

personálu.

PIVO je jedničkou tuzemského maloobchodu. Představuje totiž mezi všemi 
potravinářskými kategoriemi tu nejprodávanější. Ročně podle společnosti 
NielsenIQ na českém trhu generuje 23,8 miliardy korun. Pandemie koronaviru, 
která spotřebitelům uzavřela restaurace, navýšila prodeje v maloobchodě 
o více než desetinu.

V našem 
dalším čísle
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EDI A ÚSPORA NÁKLADŮ
je aktuální téma pro všechny 
dodavatele a odběratele. Přijetí 
objednávky, odeslání dodacího listu 
a faktury lze implementovat do ERP 
systémů velmi rychle. Složitější to 
bývá z pohledu odběratele, pokud 
chce digitalizovat a automatizovat 
celý proces výměny dokladů 
s dodavateli. Tam jsou systémy 
připraveny méně a je potřeba 
i užší spolupráce s EDI providerem.

POSTŘEHY 
ŠÉFREDAKTORA 
zahrnují Poznámky 
z Petrova blogu.

LÍDR BUDOUCNOSTI
chce dál dělat to, 
co ho baví.

SETKÁNÍ S PETREM 
JULIŠEM, generálním 
ředitelem společnosti Action 
Czech Republic, je nejen 
o zrychlené expanzi.

E-COMMERCE PLATEBNÍ METODY zahrnují platbu 
kartou, dobírku, bankovní převod a osobní platbu při vyzvednutí 
zboží ve výdejně. Pokud chce e-shop zákazníkům vyjít vstříc, 
vhodným doplňkem jsou bankovní převody s okamžitým 
potvrzením platby. Užitečná je nově se prosazující zcela odlišná 
platební metoda, odložená platba.

V našem 
dalším čísle

KÁVOVÉ KOUTKY
se špičkovými kávovary 

na čerstvě umletou kávu 
jsou schopné připravit 

i dokonale našlehanou 
mléčnou pěnu do 

kávových specialit. 
Dávají zákazníkům 

jasný signál, kam mají 
jít. Stále je ale klíčová 
role aktivního prodeje 

personálu.

PIVO je jedničkou tuzemského maloobchodu. Představuje totiž mezi všemi 
potravinářskými kategoriemi tu nejprodávanější. Ročně podle společnosti 
NielsenIQ na českém trhu generuje 23,8 miliardy korun. Pandemie koronaviru, 
která spotřebitelům uzavřela restaurace, navýšila prodeje v maloobchodě 
o více než desetinu.



Bezkonkurenční
svěží chuť
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