JARO 2022
DISTRIB

Vychází jako příloha časopisu Zboží&Prodej od roku 2015. > www.cerpacka.cz

UCE NA

3 800
ČERPACÍ
CH
STANIC

Z obsahu...
06 Růst doplňkových služeb a zboží se nezastaví 30 PHM jsou na složitější situaci připraveny
16 Jak na místo, kde se doplňuje energie
36 Čerpačka by měla mít osobitou tvář

Ť
U
H
C
Í
Ž
Ě
V
S
ZÁBAVY

BEZ

Sladidel ů
konzervant
barviv

S

otva jsme se „zbavili“ (a to
ještě opravdu je v uvozovkách)
pandemie covidu-19, máme tu
další průšvih – válečný konflikt
na Ukrajině. Jakkoli se zatím
v České republice příliš mnoho
neděje a zákazníci na čerpací
stanice stále jezdí (pomiňme lamentování
nad rychle rostoucími cenami i spekulace
o tom, kdo za to může), stále je tu vidina
hrozby, která netěší nikoho.

NEJEN
O PALIVECH
OBSAH
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Růst doplňkových služeb
a zboží se nezastaví

Zdroje z Ruska mohou jednoho dne
vyschnout, jejich náhrada bude složitá a také drahá. Situace netěší nikoho
a každý tuší, že jsme na kolbišti, kde se
hraje zásadní klání velkých hráčů. Ačkoli
zvolání „Green Deal je mrtev“ těšilo
mnohé před oním únorovým dnem i po
něm, patří tento názor ve společnosti
spíše k těm menšinovým. Ano, je to
průšvih. Ano, to, co se děje nedaleko
od nás, ukázalo, jak moc jsme na těchto
zdrojích závislí. Ano, musíme hledat jiné

Vydává:
ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
Holečkova 29, 150 00 Praha 5
IČ: 48117706
Tel.: +420 606 023 052
www.atoz.cz, www.zboziaprodej.cz
Vzor e-mailu: jmeno.prijmeni@atoz.cz

cesty. A ty, které urychlí naši energetickou nezávislost a vyvážou nás ze spárů
tradičních fosilních paliv, minimálně těch
„východních“, by měly dostat šanci.
Budoucnost čerpacích stanic je v dlouhodobém horizontu tak trochu zamlžena.
V klání o přežití a úspěch je ale zřejmé,
že do budoucna tu budou hrát první
i druhé housle jiné „věci“ než jen paliva.
A i o tom se na následujících stránkách
dočtete.

JITKA HEMOLOVÁ,
redaktorka

3

12 Nápoj by měl být parťákem
16	
Jak na místo, kde se
doplňuje energie

22 Alkohol se stal stálicí
26	Důležité je si výrobek

30	
PHM jsou na složitější
situaci připraveny

36	
Čerpačka by měla mít
osobitou tvář

vyzkoušet

Redakce:
Pavel Gregor
Jitka Hemolová

Vychází jako speciál časopisu Zboží&Prodej.

> Konflikt
> Šance
> Budoucnost

DTP:
WAU! Studio s. r. o.

Korektury:
Lukáš Přeček

Tiskárna:
Triangl, a. s.

Layout a design:
Christian Beraud-Letz
Bruno Marquette

Distribuce:
SEND Předplatné spol. s r. o.
E-mail: predplatne@atoz.cz

Fotografie:
archiv
Obchod:
Martin Horníček
Pavel Kotrbáček
Tomáš Postránecký

Registrační značka: MK ČR E6647
ISSN 1802-1662

Vydavatel a generální ředitel:
Jeffrey Osterroth

Finance, administrativa:
Pavla Kadlecová
Veronika Kerblerová
Jana Nerudová

Retail group manager:
Jana Lysáková

Traffic manager, produkce:
Eva Furmanová

Odkazy na určité značky a jejich užití, ať ve
formě textové či obrazové, zmíněné v ediční
části této publikace, jsou bezplatné. Jsou užity
pouze za účelem poskytnutí informací o zboží
a značkách.

Šéfredaktor:
Petr Hříbal

Distribuce a předplatné:
Karolína Bezunková

Uveřejněné materiály mohou být dále
publikovány pouze se souhlasem vydavatele.

KOMERČNÍ PREZENTACE

S PPL KVALITNĚ
A SPOLEHLIVĚ
PPL CZ se na trhu pohybuje již 27 let. Od roku 2006
patří pod divizi DHL eCommerce Solutions. V České
republice je špičkou v doručování balíků řidičem až ke
dveřím. Také ale nezahálí s rozšiřováním svého portfolia
a nabízí produkt Parcel Smart a s ním i rozsáhlou
síť výdejních a podacích míst, která neustále roste.
V České republice se momentálně nachází více než
3 000 Parcelshopů a Parcelboxů. Když se přičtou
i partnerská místa včetně zahraničních, dopočítali byste
se až 34 000 spolupracujících výdejních míst.
I vaše místo se může stát jedním z dalších Parcelshopů
nebo se nabízí možnost umístit na svém pozemku
bílo-modré podací a výdejní schránky, tzv. Parcelboxy.
Vznik výdejních míst v PPL přibližuje Milan Loidl, ředitel
marketingu a business development PPL CZ: „Výdejní
místa zaznamenávají v posledních letech v Česku velký
boom. Přestože si v PPL stále zakládáme na doručení
zásilek na adresu, stali jsme se velmi flexibilními
i v dalších možnostech nejen doručování, ale

Milan Loidl, ředitel marketingu
a business development, PPL CZ
i odesílání a vracení balíků. Před 10 lety jsme založili
první Parcelshop,“ pokračuje Loidl, „byl to velký krok
kupředu pro uspokojení momentální potřeby zákazníka,

Sníte o vyšších tržbách?
Staňte se PPL Parcelshopem nebo na svém pozemku
nainstalujte PPL Parcelboxy! Za každou zásilku
dostanete zaplaceno a získáte potenciální nové
zákazníky pro svůj obchod. S PPL sázíte na jistotu
kvality. V prosinci 2021 byla PPL vyhlášena již
popáté Nejdůvěryhodnější značkou roku v kategorii
balíkových služeb. Na přelomu roku také poprvé
získala hned dvě prestižní ocenění Great Place To
Work a Top Employer v České republice a Evropě.
Parcelshopem se můžete stát již za 7 dnů od prvního
kontaktu s obchodníkem z PPL.
Máte prostor o rozměru alespoň 5m² k uskladnění
zásilek?
Máte stálou pracovní dobu během pracovního
týdne? Otevřeno třeba i o víkendu?
Jste dobře dostupní? Máte wifi připojení?
Lze umístit označení PPL Parcelshop na výlohu
a vstupní dveře?
Parcelbox u vás sice do 7 dnů stát nebude, ale o to
víc se pak můžete těšit. Nyní si alespoň rychle ověřte,
zda máte vůbec vhodný prostor pro jeho umístění.
Máte 5m² venkovního prostoru?
Je u vás možnost krátkodobého parkování v těsné
blízkosti PPL Parcelboxu?
Co neomezený přístup k PPL Parcelboxu
24 h denně?
Je u vás dostupná 4G mobilní síť?
Máte na ploše možného umístění vodorovný,
suchý a hladký povrch?
Je dostupné napájení 230V/50 Hz/16A?
Pokud jste na otázky odpověděli ANO, jste ideálním
kandidátem pro zprovoznění Parcelshopu nebo
Parcelboxu – výdejního a podacího místa.

který s jistotou nevěděl, zda bude zastižen na adrese
řidičem. Parcelshopy se staly úspěšnými a loni jsme
uskutečnili další velký krok a v říjnu jsme pokřtili první
PPL Parcelbox, čímž navazujeme na poptávku
po rozšířených možnostech dopravy balíků.“
Produkty i služby se v PPL neustále vyvíjí. Jedním
ze základních pilířů pro PPL je digitalizace, proto se

Jaké z toho plynou výhody pro vás?
• Žádné vstupní náklady
• Příjem navíc
• Získáte potenciální zákazníky pro svou provozovnu
A jaké jsou výhody tohoto způsobu doručení
pro příjemce?
• Nemusí se vázat na řidiče
• V případě doručení bude zásilka v Parcelshopu
uložena 7 dnů, v Parcelboxu 3 dny
• Parcelbox funguje 24/7 a Parcelshop dle otevírací
doby provozovny
• Parcelshop i Parcelbox umožňují podání i výdej
zásilek

realizuje spousta projektů k usnadnění procesů a lepší
zákaznické zkušenosti. Součástí firemní strategie
je také plán dosáhnout uhlíkové neutrality do roku
2050. „Doručení vícero zásilek do Parcelboxů nebo
Parcelshopů je oproti klasickému způsobu ekologičtější
a napomáhá tak redukovat naši uhlíkovou stopu,“
objasňuje Loidl.

DETAILNÍ INFORMACE JSOU UVEDENY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.PPL.CZ
NEBO NA E-MAILOVÉM KONTAKTU B2B@PPL.CZ.

RŮST doplňkových SLUŽEB
A ZBOŽÍ SE NEZASTAVÍ
Poslední dva roky byly zejména kvůli pandemii covidu pro
trh čerpacích stanic velmi náročné. Spotřeba pohonných
hmot klesala, oblast gastra, na kterou pumpaři léta sázeli,
stagnovala. Do lepšící se situace zasáhl konflikt na Ukrajině, který s sebou přinesl vyšší ceny, nestabilitu i zvýšený
dohled ze strany státu.

6

S

Situace kolem válečného konfliktu budí
od začátku mnoho otázek, především
pak v oblasti energetické soběstačnosti
a evropského plánu Green Deal, který má
dopad na automobilový průmysl a s ním
i veškerý návazný obchod a služby. Ačkoli
je občas slyšet, že „Green Deal je mrtev“,
opak bude pravdou. Potřeba energetické soběstačnosti dostala s konfliktem na
Ukrajině docela jiný rozměr. Čerpací stanice tak budou dál kromě nabídky konvenčních fosilních paliv pokračovat v rozvoji těch alternativních. Rozvoj také čeká
doplňkové služby a produkty. Ty už dnes

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
podle odhadu představují více než polovinu tržeb čerpacích stanic a do budoucna
budou hrát stále významnější roli.

Klasika
jen tak nezmizí
V rámci alternativních paliv se do budoucna sází nejen na všemi skloňovaný elektrický pohon, ale také na vodík či LNG. Odborníci se ale shodují, že klasická paliva
tu s námi budou ještě opravdu dlouho.

Green Deal dělá vrásky hlavně menším
provozovatelům nezávislých čerpaček,
které nejsou v nabídce doplňkových služeb tak silné jako velcí hráči. Podle Ivana
Indráčka, předsedy představenstva SČS –
Unie nezávislých petrolejářů, tu ale stále
budou auta se spalovacími motory a jejich
plná náhrada jakoukoli alternativou je během na dlouhou trať.

Plná náhrada aut
se spalovacími
motory je během
na dlouhou trať.
„V tuto chvíli chybí kompletní infrastruktura, elektřinu je třeba vyrábět. To platí
i pro vodík. A je dobré dodat, že vodík
není novým zdrojem energie, ale je jejím
nosičem,“ upozorňuje Jan Čapský, ředitel provozu čerpacích stanic společnosti

„Z alternativních paliv
je slibné LNG.“

Jan Čapský,
ředitel provozu čerpacích stanic, Shell Česká republika a Slovensko

Shell Česká republika a Slovensko. A dodává, že až tehdy, kdy budeme schopni
vyrábět nebo dovážet energii z obnovitelných zdrojů, má smysl výrazněji šlápnout na plyn v podpoře elektromobility,
vodíku i dalších čistých forem dopravy. Čas na přípravu ale probíhá už teď
a u čerpacích stanic rostou dobíjecí stanice, které pomáhají rozšiřovat potřebnou
infrastrukturu. A to i přes to, že se ozývá
řada názorů, že více než 90 procent dobí-

Rozhovor s Janem Čapským najdete
na www.cerpacka.cz



Zejména pro nákladní dopravu jde o jednu z cest, do které investujeme. Uvidíme, zda to bude přechodová varianta, jako jsou plynná
paliva, ale věřím, že LNG tu bude déle. Také proto, že může být
i ve variantě bio a když se podíváme na výrobní proces, CO� bilance
takového paliva je dokonce negativní. A trh je na LNG rovněž připraven. Jsme v kontaktu s klíčovými hráči na trhu, kteří jsou připraveni
investovat do kamionové přepravy na LNG. Stanici LNG v Česku
připravujeme.

jení se v budoucnu bude odehrávat mimo
dobíječky čerpacích stanic.

Velcí hráči investují
do transformace
I na tuto cestu se už ale velké firmy chystají a transformují svůj byznys. Učinila
tak například společnost Shell, která ve

Velké Británii otevřela specializované nabíjecí centrum na místě původní čerpací
stanice. Tradiční petrolejářští giganti se
už léta poohlížejí po tom, jak rozšířit svou
nabídku. Například zmiňovaná Shell koupila start-up Ubitricity, který provozuje
sítě elektrických veřejných i privátních
nabíječek elektromobilů. Je otázkou, zda
v budoucnu snahy petrolejářů nepřebijí
progresivní start-upy, které budují nabíjecí stanice coby klíčový prvek energeticky
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Umění dokonalé pizzy.

Prosciutto 6 x 380 g

Ucelený koncept občerstvení
pro čerpací stanice.
Hawaii 6 x 435 g

mražená pizza k rozpékaní
předpečená v kamenné peci
nerovnoměrný, rustikální, kulatý tvar

Quattro Formaggi 6 x 380 g

Salami 6 x 375 g

hotová < 7 minut
zapůjčení pizza pece zdarma
garance pravidelných závozů po celé ČR

Salami Piccante Calabrese

6 x 405 g

Margherita 6 x 365 g

zaškolení specializovaným týmem
široký výběr propagačních materiálů
bonusový program výhod
exkluzivně u Bidfood Česká republika

Pro více informací o uceleném konceptu mražené pizzy k rozpékání pro čerpací stanice volejte 702 102 392, 724 060 529 nebo navštivte www.pizza-perfettissima.cz

soběstačných mini retail parků, ve kterých zákazníci najdou vše, co potřebují.
Od občerstvení přes nákup potravin, oblečení po nepotravinové zboží. Navrch si
tu také vyřídí třeba poštovní služby. Na
projekty podobného typu už lze narazit
třeba ve Velké Británii, například pod
značkou Electric Forecourt společnosti
Gridserve.

Do roku 2030 až
80 vodíkových stanic
Do roku 2030 má po českých silnicích jezdit až 50 tisíc osobních aut na vodík a 870
vodíkových autobusů. Pravděpodobně jde
o poněkud smělé plány, jak na březnovém
semináři Výstavba vodíkových plnicích stanic, který pořádala agentura CzechInvest
a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,
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Dobíjecí stanice
pomáhají
rozšiřovat
potřebnou
infrastrukturu.
uvedl Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu. Větší
rozvoj vodíkových technologií má podle
něj přijít až po roce 2025, předchozí plány totiž negativně ovlivnily covidové roky.
Aktuálně v ČR funguje pouze jedna neveřejná stanice, kterou využívají autobusy
a nákladní auta. Ke konci loňského roku
bylo podle Jana Bezděkovského v Evropské unii 136 plnicích vodíkových stanic.
Lídrem je Německo, které jich má 89.

Už letos na jaře plánuje v Ostravě otevřít
první veřejnou čerpací stanici na vodík
Jan Světlík, vlastník podniku Vítkovice
Holding. A do roku 2030 chystá skupina
Orlen Unipetrol vybavit 54 svých čerpacích stanic v Česku a na Slovensku plnicími
stojany na vodík a vybudovat tři vodíková
distribuční centra.

Poroste sortiment
privátních značek
Čerpací stanice se už několik let mění
v centra s rozmanitou nabídkou služeb.
Zvyky se mění a zákazníci tu tráví více

času. Kromě tankování pohonných hmot
využívají čím dál častěji hlavně občerstvení, včetně naprosto nezbytné kávy. Sítě
čerpacích stanic také stále více sázejí na
rozvoj privátních značek, které jim přináší
vyšší marže a rozšiřují možnosti pro navýšení nepalivových prodejů.

V privátních
značkách patří
mezi nejžádanější
energy drinky.
Michal Procházka, specialista komunikace společnosti Benzina Orlen, popisuje,
že prodej doplňkového zboží a občerstvení zákazníci vnímají jako samozřejmost
a často je dokonce hlavním motivem pro
návštěvu benzinky. To se naplno ukázalo
během covidové pandemie, kdy čerpací
stanice často sloužily jako alternativa tradičním obchodům, které byly nedostupné. V nabídce společnosti je téměř padesátka produktů privátních značek Verva
a Stop Cafe. Ty podle Martina Procházky
tvoří už desetinu objemu prodejů mezi
všemi nepalivovými produkty. „Jsou to
hlavně energetické drinky, džusy, chia
nápoje, smoothie či ledové kávy, zároveň nechybí ani oblíbené pochutiny, jako
muffiny, hořické trubičky či brownies.
Nabídku doplňuje balená káva a omáčky dobře známé z našich vyhlášených
hotdogů.“
Bestsellerem jsou podle něj hlavně energetické nápoje Verva, jejichž prodeje
meziročně vzrostly o čtvrtinu a nyní činí
25 % prodejů v kategorii energetických

970 228
veřejných LPG stanic
bylo v ČR k 3. 1. 2022.

veřejných CNG plnicích stanic
bylo v ČR k 3. 1. 2022.
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veřejné LNG plnicí stanice
byly v ČR k 3. 1. 2022.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Český plynárenský svaz

džusy Stop Cafe a v letošním roce se
obě privátní řady rozšíří o další produkty
v potravinách a nápojích. V nepalivovém
segmentu se velké oblibě těší zejména
letní kapaliny do ostřikovačů s vysokým
mycím efektem, které odstraňují hmyz
z předního skla. „Kapaliny pod naší privátní značkou neobsahují žádné barvivo
a nedochází tedy k jejich zaschnutí na
laku nebo oknech vozidel. Není tak třeba bát se nežádoucích účinků,“ deklaruje
Michal Procházka.

nápojů. „Vůbec nejprodávanějším nápojem v této kategorii je půllitrová verze
s tradiční chutí.“ Aktuální novinkou jsou
stoprocentní jablečné a pomerančové

Desítky produktů privátních značek najdou zákazníci také na čerpacích stanicích
značky Shell. Patří sem nealkoholické nápoje včetně těch energetických, snacky,
káva a rychlé občerstvení. V non-food
sortimentu to jsou vody do ostřikovačů,
autokosmetika nebo oleje.

„Do budoucna plánujeme postupné rozšiřování privátních značek do všech důležitých
kategorií,“ přibližuje plány Jana Voštinárová, head of corporate relations společnosti
Shell Česká republika. Aktuální novinkou je
pod značkou Shell Café oblíbený kávový nápoj flat white, v kategorii rychlého občerstvení přibudou nové varianty panini, baget,
hotdogů a specialit z grilu.

Inovativní řešení
nabízí bezobalový
prodej směsi
do ostřikovačů
Na privátních značkách si zakládá také
společnost MOL Česká republika, a to
INZERCE

VYCHUTNEJ SI FILM S

Ber zivot
s lehkostí
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hlavně v rámci občerstvení a automobilových doplňků, jako jsou oleje či směsi do
ostřikovačů. Kromě balené privátní značky
nabízí firma zákazníkům i stáčenou variantu. Inovativní řešení EcoTank je k dispozici
na 23 čerpacích stanicích. „Jednoznačným
tahounem je ale určitě káva,“ říká tiskový
mluvčí Martin Pavlíček. Nově ji pod privátní značkou rozšíří také kávové kapsle.
Mezi novinky patří rovněž vlastní značka
chipsů a energetický nápoj. Tyto produkty
jsou vyhledávanými společníky na cestu.

3 978

veřejných čerpacích stanic
je na území ČR; 2 484 z nich
nabízí více druhů paliv,
tedy i LPG, CNG či dobíjecí
stojany (stav k 3. 1. 2022).

944

dobíjecích stanic s 1 841
nabíjecími body (stav
k 31. 12. 2021); dalších
několik stovek přibude
na trhu během roku 2022.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Český plynárenský svaz
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Čerpací stanice značky OMV nabízejí zákazníkům dvě privátní značky. Pod značkou Viva, která se zaměřuje na gastro, je
devět prémiových produktů z kategorií
ledová káva, vitaminové vody, ovocné
tyčinky či tři druhy v Itálii vyráběných
croissantů bez přidaných barviv a palmového oleje a s čokoládou z certifikovaných

udržitelných zdrojů. „Privátní značka OMV
zahrnuje nabídku non-food produktů, aktuálně je to desítka výrobků z kategorií autopříslušenství a kosmetiky,“ představuje
portfolio Michal Janda, marketingový
manažer společnosti OMV Česká republika. Bestsellerem jsou hlavně ledové kávy
a vitaminové vody.

„Trh v ČR je vysoce konkurenční.“
P ři celkové délce silniční sítě 56 000 km a počtu 3 978 veřejných
čerpacích stanic je každých 14 km veřejná stanice. Pokud vezmeme
celkový počet čerpacích stanic, kterých je 7 633 a jde kromě těch
veřejných o místa, jež mají buď vymezený přístup, či výdejní jednotku, a vztáhneme tento údaj k celkové délce silniční sítě, vychází nám
na každých 7‚3 kilometru nějaké místo k čerpání pohonných hmot.
Václav Loula, tiskový mluvčí,
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

U benzinek vyrostou
mobilní autoservisy
Zákazník, který tráví na čerpací stanici více
času než v minulosti, bude v budoucnu
využívat nejen oblíbených gastro služeb.
U benzinek mají vyrůst také mobilní autoservisy, které nabídnou standardní služby
od geometrie náprav po plnění klimatizací. V Česku plánuje franšízu mobilních
autoservisů rozjet společnost Quick Stop
Car. V plánu je 400 mobilních autoservisů
po celé ČR do pěti let. Jde o modulární,
přemístitelné stavby, které stojí u čerpací stanice na základě stavebního povolení a díky fotovoltaickým panelům jsou
energeticky soběstačné. Firma moduly autoservisu plně vybaví, nabídne je formou
franšízy a postará se o následné vzdělávání provozovatelů.

ným
a
v
o
it
d
u
a
s
pis
o
s
a
č
íc
s
ě
m
ků
is
1x za
t
ý
v
0
0
5
2
nákladem 1

1x za týden
elektronický new
sletter

-line
n
o
a
u
b
e
w
y na
v
á
r
p
z
ě
n
n
e
D
ítích
s
h
íc
ln
iá
c
o
s
a
příspěvky n

Sledujte dění v retailu!
www.zboziaprodej.cz

Holečkova 29
150 95 Praha 5
www.atoz.cz

NÁPOJ by měl být PARŤÁKEM
Není žádným tajemstvím, že energetické nápoje jsou využívány pro posílení a zvýšení energie při různých aktivitách.
Dobře však poslouží i na cestách. Posádce, a především
řidičům mohou nabídnout to, po čem touží. Doplnit energii
je sice fajn, ale v automobilu by se nemělo zapomínat ani
na běžný pitný režim. Proto jsou nealko nápoje nezbytnou
nutností každé benzinky a patří do její standardní výbavy.
I kdyby šlo pouze o několik základních druhů.
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Za posledních 12 měsíců (2/21–1/22) se
na českém retailovém trhu a benzinových
stanicích prodalo téměř 17 milionů hektolitrů nealkoholických nápojů v celkové
hodnotě 23‚5 miliard Kč. Vyplývá to z průzkumu společnosti NielsenIQ. Hodnotová
významnost benzinových stanic přesáhla
12 %, ale v objemu zabírá pouze 4 %.
Tento nepoměr je dán zejména prodeji
energetických nápojů, které jsou v hodnotě nejdůležitější nealkoholickou kategorií,
ale zároveň jejich cena za litr je výrazně
vyšší než průměr nealka celkem.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Nejběžnější je
neochucená voda
V celkovém objemu spotřebovaných nealkoholických nápojů v České republice
dominují sycené nápoje. Zatímco v letním
horku spotřebitelé pijí více vodu, v chladnějších měsících naopak slazené nápoje.
Češi přitom rádi zkoušejí novinky a čím dál
tím více vyhledávají nápoje se sníženým
energetickým obsahem. Loňský průzkum
pro značku přírodních pramenitých vod

Natura ukázal, že téměř 60 % spotřebitelů si nedává pozor na to, kolik během dne
vypije tekutin. Někteří z nich mají pocit, že
pijí dostatečně, téměř čtvrtina nakupujících ale ví, že tekutin přijímá málo, přesto
si pitný režim nehlídá. V teplých letních
měsících, a za volantem obzvlášť, je proto
třeba na toto nezapomínat.

Většina tržeb
putuje za
značkovými
energeťáky.
Často se společníkem na cesty může stát
neochucená voda, která je nejčastějším nápojem v běžném dni pro 60 % respondentů provedeného průzkumu. V případě nejmladší generace ve věku od 18 do 26 let je
dokonce voda nejoblíbenější u 70 % dotázaných. Druhou příčku v celkovém žebříčku
zaujímají teplé nápoje, jako je káva a čaj, jež
jsou nejčastější tekutinou pro 16 % nakupujících. Slazené limonády pak tvoří hlavní
nápoj pro 14 % oslovených.

Obaly směřují
k znovupoužitelnosti
Pro poměrně hodně spotřebitelů je přitom
hlavní motivací k dodržování pitného režimu chuť jejich oblíbeného nápoje. I proto
by nabídka nápojů na čerpacích stanicích
měla být co nejširší a zahrnovat zejména ty
nejpopulárnější kategorie a značky. Dlouhodobě totiž táhnou známé značky a produkty. Důležité je však rovněž uvádění novinek a nových produktových řad. Čerpací
stanice by proto měly určitě nabízet široký
výběr chlazených nealkoholických nápojů.

diskutuje se o budoucím zálohovém systému. Češi jsou v třídění odpadů jedni
z nejlepších. Je však na čase posunout se
o krok dále a začít odpady správně recyklovat. To se v současné chvíli neděje na
dostatečné úrovni. Iniciativa pro zálohování představila plán, jak toho dosáhnout.

Optimální nabídka:
60/40 ve prospěch
malých balení.

Spotřebitelé si je na čerpačkách kupují
především k okamžité spotřebě, přičemž
v autě chtějí nápoje konzumovat vychlazené. Na druhou stranu se mohou chtít zásobit i na doma, takže je dobré, aby byla
k dispozici i velká balení. Optimální poměr
by tedy měl být šedesát ku čtyřiceti ve pro-

spěch malých balení. Na druhou stranu na
dlouhých trasách je při zakoupení 1‚5litrové láhve možné mít o pitném režimu skvělý
přehled. Již po několika málo hodinách by
minimálně polovina láhve měla být prázdná. A kde by měla prázdná lahev skončit?
Dnes nejčastěji v tříděném odpadu, ale

Cestou k opravdové recyklaci je plošný
systém zálohování nápojových PET lahví
a plechovek. A tyto obaly přitom v případě čerpacích stanic hrají v nápojích velkou roli. Iniciativu pro zálohování založili
významní výrobci nápojů Coca-Cola HBC
Česko a Slovensko, Heineken Česká republika, Kofola ČeskoSlovensko, Mattoni
1873 a Plzeňský Prazdroj. Generální ředitelé těchto firem vybídli společnou výzvou
k diskusi na celém trhu a podpoře této
INZERCE
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myšlenky. V současné době systém záloh
na PET lahve a plechovky funguje v deseti
státech Evropy. Další více než dvě desítky
zemí o tomto systému vážně uvažují nebo
se jej přímo chystají zavést. Na Slovensku
systém spustili letos v lednu.

Plechovky se vyrábějí
z recyklovaného
hliníku
U spotřebitelů jsou jako obaly velmi oblíbené samozřejmě hliníkové plechovky.
Je to dáno tím, že řidiči a posádka automobilu ráda konzumuje energy drinky, ale
i limonády či alko a nealko pivo. Svědčí
o tom i nespočet nových produktů v plechu uváděných na trhu, energetické nápoje nevyjímaje. Hliník má oproti PET jedno
velké plus. Kromě toho, že je 100% recyklovatelný, lze jej recyklovat neomezeně

14

Také letos míří
na trh řada
novinek a inovací.
bez výrazného snížení kvality. Přechod na
hliníkové obaly sice může pomoci omezit
používání plastu, tento krok však vytváří
nový problém – zvýšenou poptávku po
primárním hliníku. Jeho recyklace je energeticky únosný proces, ale výroba nového
hliníku je energeticky náročná a ničí životní prostředí. Hojné využívání tohoto kovu

jako obalového materiálu je proto třeba
doplnit o nezbytnou infrastrukturu, která
podpoří recyklaci a odkloní jej ze skládek.
„Pro uvedení první plechovky v kategorii
balených vod na český trh jsme se rozhodli proto, že se jedná o spotřebitelsky
velice populární balení. Plechovka je lehká,
skladná, nerozbitná a snadno se vychladí,“
deklaruje Andrea Brožová, tisková mluvčí
společnosti Mattoni 1873. I společnost
Hell Energy Drinks Czech dlouhodobě
klade velký důraz na životní prostředí,
a jejich plechovky pro energetické nápoje
jsou vyráběny minimálně ze 75 % z již recyklovaného hliníku. „Jako první na světě
k výrobě všech našich plechovek používáme hliník z recyklovaného hliníku Hydro
Circal,“ prozrazuje commercial director
Jaroslav Dušek. Velkým problémem je zatím třídění hliníku, respektive jeho sběr.
Obalový hliník nebo drobné hliníkové
předměty se vhazují do šedých kontejnerů
na drobný kovový odpad.

Nabídka podléhá
sezonnosti
Stejně jako na ostatním retailovém trhu,
mezi největší kategorie na pumpách patří
vody a sycené nápoje, a to kolové i ochucené. Největší rozdíl oproti klasickému
maloobchodu tvoří energetické nápoje,
které mohou v některých případech tvořit
až čtvrtinu tržeb za nápoje. Energy drinky
sice poskytnou větší pocit čilosti a povzbuzení, ale pouze krátkodobě a nesmí se to
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Drink ’n’ Drive
Zázvorové nealkoholické pivo

F. W. Tandoori s.r.o., Vonoklasy 155, 252 28
telefon: 257 712 918, e-mail: office@fwtandoori.cz , www.fwtandoori.cz

Tržby za prodej
limonád na
čerpacích stanicích
(v mil. Kč)
Kolové limonády

242

Pomerančové limonády

47

Ostatní

18

Citronové limonády

9

Perlivé ovocné nápoje

2

Toniky

2

Zdroj: NielsenIQ, 1/21–7/21

s nimi za volantem přehánět. Český trh jde
v souladu s tím světovým. Podle společnosti Mattoni 1873 tuzemští spotřebitelé
častěji sahají po zdravějších výrobcích, jako
jsou například přírodní pramenité a minerální vody. K rozšiřování nabídky funkčních
nápojů a pravých džusů a čerstvých šťáv
vede výrobce vývoj trendů. Zákazníci mají
tyto nápoje spojené se zdravým životním
stylem, a tak je vyhledávají.
Pumpaři to tedy nemají jednoduché a musejí velmi zvážit, co svým zákazníkům
chtějí nabízet. Proti klasickým obchodům
je totiž nabídka nápojů na čerpacích stanicích omezená, a to v závislosti na jejich
velikosti. Proto jsou pro ně určeny zejména
menší formáty PET obalů či plechovek. Nabídka ovšem přímo podléhá sezonnosti.
„V letních dnech spojených s velkými teply
a dovolenými je větší poptávka po nesycených nápojích, jako je Capri-Sun. Kromě
toho doporučujeme prodávat energetické
a vitaminové tablety,“ vysvětluje Ondřej
Krhánek, marketingový manažer společnosti Vitar.

Energii dodává
hlavně 500ml balení
Podle analýzy společnosti NielsenIQ se
v roce 2020 v České republice v obchodech
s potravinami a smíšeným zbožím a na
benzinových stanicích prodalo téměř 70
milionů litrů energetických nápojů v celkové hodnotě přes 3‚5 miliardy Kč. Spotřeba
v posledním období (12/20–11/21) rostla
dvouciferným tempem (o 22‚7 %) a tržby
se navýšily o 19 %. Průměrná cena za litr
energetického nápoje poklesla o 1‚60 Kč/
litr na 50‚40 Kč/litr. Z hlediska tržeb jsou
pro energetické nápoje nejdůležitější supermarkety. V minulém roce se v nich
prodalo 28‚6 % celkové hodnoty těchto
nápojů. Avšak hned na druhém místě
jsou benzinové stanice (28‚4 %). Následují

berou mladší ročníky za jakýsi trend
a ten, kdo je nepije, jako by nebyl.
„I proto jsou ze své podstaty impulzní výrobky a nespornou doménu prodeje představují právě čerpací
stanice. Velmi dobře v tomto ohledu
fungují impulzní zóny ať již ve formě
lednic, stojanů a akčních čel,“ poodkrývá Veronika Jakubcová, výkonná
ředitelka Svazu výrobců nealkoholických nápojů.

 ypermarkety (24‚1 %) a nejmenší
h
podíl měly smíšenky pod 400 m2.
Dominantním typem balení energetických drinků zůstávají plechovky (97‚4 % objemu), jejichž prodeje se navýšily o 18‚8 %. „Nákupy
energetických nápojů v lahvích po
poklesu v minulých letech také opět
narostly, a to o více než 27 procent,“ uvádí konzultantka Barbora
Holásková. Nejvíce energetických
nápojů Češi vypili v 500ml baleních
(56‚7 % prodaného objemu) a následně v 250ml variantách (31‚6 %
prodaného objemu). Většina tržeb
putuje za značkovými energetickými nápoji (81‚8 % objemu, meziroční hodnotový růst o 20 %), na
růstu kategorie se podílejí ovšem
i privátní značky (14‚8 %).

Oblibu určuje
marketing a chuť
Energetické nápoje byly vždy velmi populární ať již právě u řidičů na cestách, nebo
studentů učících se na zkoušky, vytížených
zaměstnanců a dalších. Obliba konkrétního

energetického nápoje je dána jak marketingovými aktivitami výrobců, tak i chutí
nápoje samotného a samozřejmě způsobem prezentace, tedy marketingem a vystavením na prodejně. Energetické nápoje

Dobrá čísla sortimentu energetických nápojů potvrzují i výrobci.
„V loňském roce jsme proti předchozímu období zaznamenali dvojnásobný růst, což koresponduje se
stále rostoucí oblibou energetických drinků,“ říká Jaroslav Dušek.
Dodává, že i přes velmi turbulentní
období nepozorují změnu chování spotřebitelů. „I proto letos přineseme mnoho novinek na poli
energetický drinků. Uvedeme velmi
oblíbené příchutě a představíme
zcela novu kategorii spojenou se
zdravým životním stylem. Naším ambasadorem i nadále zůstává hollywoodská ikona Bruce Willis, který je jedinečným způsobem propojen s naší značkou,“ uzavírá
Jaroslav Dušek.
INZERCE
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Jak na místo,

KDE SE DOPLŇUJE ENERGIE
Otevřít dveře a ucítit vůni guláše, právě z trouby vytažené
pizzy, hotdogu nebo výborné čerstvé kávy. Nic řidičům
na cestách neudělá lépe, než když uspokojí své prázdné
žaludky a chuťové pohárky kvalitní, vydatnou stravou
a nápoji. Cesta čerpací stanice k vlastnímu gastru může
vést několika způsoby.
Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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Tuzemské čerpací stanice prošly v posledních letech rychlým vývojem a stejně se
posunula očekávání zákazníků. „Občerstvení je pro nás nejrychleji rostoucím segmentem, jehož objem prodeje od roku
2012 vzrostl o více než 300 procent. Tam,
kde to je technicky možné, naše čerpací stanice rekonstruujeme a rozšiřujeme
je právě o náš gastronomický koncept
Stop Cafe,“ uvádí Michal Procházka, tiskový mluvčí společnosti Orlen Unipetrol
RPA. Takto zmodernizovali již 327 ze 424
čerpacích stanic. Z průzkumů přitom ví, že
jejich nabídka doplňkového prodeje a občerstvení je pro zákazníky natolik atraktivní, že mnoho z nich zastavuje na čerpacích
stanicích této sítě právě kvůli ní. „Pokud
to prostor čerpací stanice dovolí, snažíme se prodejny vybavit samoobslužnými
kávovary s kvalitní kávou. Na některých
z nich provozujeme i bistra, kde řidičům
nabízíme možnost si odpočinout u dobré
kávy či načerpat energii chutným jídlem,“
sděluje také Jan Šimek, provozní vedoucí
čerpacích stanic Tank Ono.

Zvyšuje se prodej
teplých výrobků
Je tedy evidentní, že spotřebitelé si dnes
čerpací stanici s gastro provozem a kavárnou rádi dopřejí. „Všichni zákazníci na
svých cestách berou pumpy jakožto místo
pro načerpání energie, kde je možnost
si odpočinout, a zejména si dopřát kávu
a základní gastro nabídku v podobě chutných hotdogů, popřípadě pečiva, sendvičů, jako samozřejmost,“ prozrazuje Martin
Pavlíček, manažer korporátní komunikace
společnosti MOL Česká republika.

Bagety vyráběné
na místě zákazníci
hodnotí velmi
pozitivně.
Vždy je sice možné zákazníkům nabídnout chlazené hotové potraviny, ale ty
umí prodávat každý. Naštěstí doba, kdy
se bagety ohřívaly v mikrovlnných troubách, je pryč. Dnes benzinky vsázejí na
vlastní gastro provozovny. A je jedno, zda

BEZ

Sladidel ů
konzervant
barviv

Osvěž Se
létem

v nich prodávají zapečené bagety, hotdogy, nebo složitější jídla typu svíčková s pěti
knedlíky. „Současné trendy ukazují, že se
dlouhodobě zvyšují prodeje teplých výrobků, jako jsou zapečené bagety, panini
či bagely. Tomu je vhodné se přizpůsobit
a mít k dispozici dostatečné technologie
a vybavení. Ukazuje se, že se zkracuje
průměrný pobyt zákazníků na čerpacích
stanicích, kteří chtějí být především rychle
odbaveni. Proto využíváme rychlopečicí
pece a grily, které ušetří až dvě třetiny
času oproti jiným způsobům přípravy,“
vyzdvihuje Michal Procházka.

Je dobré pracovat
s regionálními
potravinami.
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V případě vlastní kuchyně je dobré pracovat s regionálními potravinami. Jestliže
zákazník zažije něco, co pro něj není běžné, respektive co nedostane všude, jistě
to uvítá a příště, jakmile pojede kolem,
se opět zastaví. Protože si čerpací stanici
spojí s dokonalým gastro zážitkem. Například v České republice existuje už několik
takovýchto provozovatelů čerpacích sta-

„Kávový
koutek
jako
standard.“
Kavárna na čerpacích stanicích znamená propojení příjemného s užitečným. Řidičům navíc uspoří čas
a umožní doplnit energii na cestu.
Nehledě na to, „káva s sebou“, kterou si zákazníci mohou vzít kamkoliv
chtějí, odpovídá dnešnímu trendu
rychlého životního stylu.
Alena Lišková,
trade marketing manager,
Tchibo Coffee
Service Czech Republic

nic, které si řidiči vychvalují a mezi sebou
o nich mluví. Do jisté míry doplňují, nebo
v některých místech dokonce nahrazují
dříve tolik oblíbené motoresty. Oproti nim
však spojují příjemné s užitečným, tedy
dávají nejen možnost dočerpat pohonné
hmoty, ale rovnou se i výborně najíst.

„Čerpací stanice už dávnou nejsou jen
místem k doplňování pohonných hmot,
ale pro řidiče představují stále oblíbenější
možnost právě k odpočinku, občerstvení
či nákupu základních potravin. Benzinky
by v ideálním případě měly disponovat
dostatečným prostorem pro odpočinkové
zóny a na posezení uvnitř i venku,“ deklaruje Michal Procházka. Vzhledem ke
změnám v poptávce došlo v posledních
letech k proměně prodejen čerpacích stanic, kdy právě oblíbené občerstvení získalo
prostor na úkor jiných kategorií, kterým se
již tolik nedařilo. „V rámci naší sítě čerpacích stanic máme několik variant rychlého
občerstvení Stop Cafe od těch nejmenších
až po velké dálniční čerpací stanice, které
disponují plnohodnotnými kuchyněmi,“
popisuje Michal Procházka.

Samoobslužný
přístroj uvolní
ruce obsluze
Zatímco gastro provozovny nejsou standardním vybavením benzinek, kávové
koutky se nacházejí ve většině z nich. „Při
jejich provozování je vhodné si uvědomit
několik důležitých věcí. Od výběru zrnkové

jako kavárny, zákazníci se cítili dobře, relaxovali u nás nebo pořádali pracovní schůzky. Dlouhodobě preferujeme samoobslužné kávovary, které jsou výhodné pro nás
i zákazníky,“ informuje Michal Procházka.
Velkou výhodou tohoto řešení je rychlost. Zákazník si přímo u kávovaru vybere

Výhoda automatu:
je téměř
bezúdržbový.

kávy a strojů pro přípravu po dobré plnotučné mléko, a to tak, aby vše společně
harmonizovalo ve výsledné chuti. Dalším
důležitým aspektem je jednoduchost nabídky a snadné ovládání stroje, ať už je
to samoobslužný stroj ze zákaznického
pohledu, nebo baristický z pohledu obsluhy dané čerpačky,“ specifikuje Martin
Pavlíček. V rámci dalších produktů je dů-

ležitá pestrost nabídky, vzhled produktů,
dobrá viditelnost v prodejní části, dostupnost, a to vše v příjemném prostředí dané
benzinky. Nezbytností je potom mít dobře
proškolený personál.
„Chuť dobré kávy umocňuje hezký design, proto investujeme do vybavení interiéru, aby naše čerpací stanice vypadaly

svůj oblíbený nápoj a na všech čerpacích
stanicích Benzina Orlen může zaplatit
platební kartou přímo u kávovaru. Díky
tomu se vyhne případnému čekání u pokladny a může pokračovat ve své cestě.
Těží z toho i zaměstnanci benzinek, kteří
pak díky využití samoobslužných kávovarů získávají více času na všechny činnosti
nezbytné k provozu daného místa. „Ve
světě už můžeme vidět úplně samoobslužné čerpací stanice s plnohodnotnými
obchody zcela bez obsluhy. Právě tento
trend bude v budoucnu nadále sílit a určitě se s ním setkáme i v Česku,“ dodává
Michal Procházka.
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Kávu lze připravit
třikrát jinak
Pokud provozovatelé čerpacích stanic
vsadí na možnost připravovat kávu personálem, potom je potřeba si uvědomit,
že k němu je zapotřebí barista, anebo
alespoň kvalifikovaný personál, který se
bude kávě a kávovaru věnovat na 110 %.
„Přímo z terénu víme, že některé řetězce se rozhodly jít cestou profesionálních
pákových espresso kávovarů, ale výsledné nápoje jsou bohužel velmi nízké kvality, protože bez profesionálního baristy to
nikdy nebude ono. A i zde platí, že když
dva dělají totéž, nikdy to není totéž,“ dokládá Jiří Čad, barista společnosti Nestlé
Professional Czech & Slovak Republic.
K tomu je samozřejmě nutné mít vybudované i odpovídající zázemí. Výhodou je
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potom nejvyšší kvalita nápojů a dodržování veškerých pravidel, nevýhodou jsou
vysoké nároky na hygienu a odborné znalosti. „Pokud prostor čerpačky umožňuje
obslužný formát nabídky s posezením,
je ideálním řešením umístění tradičního
pákového kávovaru a prodej kávy a kávových specialit do porcelánu,“ doporučuje
Alena Lišková, trade marketing manager
společnosti Tchibo Coffee Service Czech
Republic.
Automat je potom vhodný tam, kde není
příliš prostoru pro kávový koutek a provozovatel nemá kapacitu na péči o kávové
řešení. „Pro tyto případy umíme zajistit
automaty, o které se postaráme. Výhodou
automatu pro zákazníka je to, že je téměř
bezúdržbový,“ vzkazuje Jiří Čad. Nevýhodou je velmi malá ovlivnitelnost prodeje.
„Plně samoobslužný provoz znamená vy-

bavit místo komplexním řešením kávového koutku, jakým je například náš koutek
Tchibo2Go,“ radí Alena Lišková. Kávový
koutek – v kombinaci s uživatelsky přívětivým profi automatem – je potom velmi
dobrý kompromis. Zákazníkovi může předat jasnou komunikaci, jakou kávu si může
dát a popřípadě jaké výhody z toho pro
zákazníka vyplývají. „Jednoduše řečeno,
takovýto kávový koutek je velmi dobrý
nástroj na propojení různých akcí. Výhodou je jednoduchá obsluha, nevýhoda je
pouze v tom, že je potřeba najít vhodný
prostor, což je někdy oříšek, ale ne neřešitelný,“ míní Jiří Čad.

Vyvolejte u zákazníka
pocit chutě
Pokud se prodejna na čerpačce teprve buduje, nebo se chystá rekonstruovat, neměla by být bez kávové zóny. „Důležité je
vybrat vhodné místo a zajistit si technické
parametry pro umístění kávového koutku
nebo kávovaru. Ze zkušenosti ale víme,
že spojení kávy a čerstvého pečiva prostě
funguje,“ vysvětluje Alena Lišková.
Konzumace kávy mimo domov velmi rychle roste. Těžko asi donutíte spotřebitele,
který se každé ráno cestou do práce staví
ve svém oblíbeném espresso baru na šálek
espressa nebo filtrované kávy, aby si dal
kávu z automatu nebo kávového koutku.
„Proto je potřeba ke kávě přistupovat
jako k pochutině a je nutné umět vyvolat u zákazníka chuť na kávu. Pokud do
své prodejny zvolíte vhodné kávové řešení
v kombinaci s promyšlenou komunikací,
zákazníci se rádi na kávu vrátí a pomohou
navýšit zisk,“ zdůrazňuje Jiří Čad.

Rychlopečicí pece
a grily ušetří až
dvě třetiny času.
Ve společnosti MOL Česká republika
s ohledem na její koncept Fresh Corner
vsadili na samoobslužný provoz, kávovary, pečivo, balené bagety vyráběné na
čerpačce, což je zákazníky velmi pozitivně hodnoceno. „Do budoucna počítáme
s lehkou transformací v rámci nabídky,
a to díky nástupu elektromobility a většímu času, který zákazníci stráví v daných
prodejnách. Díky tomu počítáme s rozvojem restauračních konceptů na pumpách
a s prodejem teplých jídel a polévek. Nyní
už otevíráme pilotní čerpačky s otevřenou
kuchyní, které jsou ergonomicky uzpůsobeny přípravě a výdeji právě teplých jídel.
V tomto ohledu je nutné počítat i s větším prostorem pro sezení,“ shrnuje Martin
Pavlíček.

ALKOHOL se stal STÁLICÍ
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Ať už cestou, nebo po ní.
Alkohol může být vítaným
doplňkem cestujících, ale
i řidičů. Zatímco první
skupina tyto produkty
často kupuje k okamžité
spotřebě, ta druhá se jim
věnuje po zaparkování
vozu v destinaci. Alkohol
v prodejnách na benzinkách
se však stal jistotou, na
kterou si spotřebitelé
zvykli.
Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

P

Podle společnosti NielsenIQ kategorie piva
na českém maloobchodním trhu v období 2/21–1/22 poklesla v objemu o 6‚5 %
(55 mil. litrů) a v tržbách o 2‚4 % (537 mil.
Kč). V porovnání aktuálních prodejů s těmi
v roce před začátkem pandemie se spotřeba výrazně neměnila (růst o 0‚7 %),
ovšem tržby za poslední dva roky vzrostly
o necelou desetinu. Důvodem je růst průměrné ceny piva o 9 % oproti předloňskému roku. Pandemická opatření i nižší míra
turismu měly vliv jednoznačně na sektor
horeca, z čehož těžily a stále těží čerpačky.

Ochucené nealko
varianty letí
v plechovkách
Na tuzemském maloobchodním trhu jsou
stále nejprodávanější piva ve vratném skle
s podílem 59‚9 % na celkovém objemu

(s meziročním poklesem o 6‚5 %). Popularita piva v plechu však v posledních
letech roste. Za posledních dvanáct měsíců narostla významnost piva v plechu na
25‚6 % (nárůst o čtyři procentní body).
„Jako jediný segment, v porovnání s pivem ve vratném skle a v plastu, vykázal
rostoucí trend 11‚8 procenta. Prodeje piva
v plastu dlouhodobě klesají a za posledních 12 měsíců poklesly o 19‚5 procenta,“
uvádí analytička Zuzana Sechterová.
Češi si stále nejvíce dopřávají výčepní pivo
(42‚3% podíl objemu prodaného piva).
Významnost výčepního piva však poklesla o 3‚3 procentní body, a i spotřeba
v porovnání s předchozím obdobím klesla
(o 13‚3 %). Daří se naopak segmentu ležáků, který se na celkové spotřebě podílí
necelými 30 %. Ležákům se i přes nárůst
13‚6 % v prvním pandemickém roce podařilo růst i v posledním roce o 2‚2 %.
Pozitivní trend ležáků zpomaluje klesající

„Alkohol představuje nedílnou
součást nabídky čerpacích stanic.“
vývoj spotřeby celé kategorie. Segment
jedenáctistupňového piva za posledních
12 měsíců poklesl o 4‚9 % v prodaném
objemu. Kategorie pivních mixů po letech dynamického nárůstu zaznamenala
v posledním roce pokles prodejů a propad
o 10‚1 %. Ještě v loňském roce tato kategorie přitom rostla o 18‚5 %.
V kategorii nealkoholických piv o objemu
0‚5 litru, pro tuto kategorii typickém, je
podle dat nákupního rádce Kupi.cz už
řadu let nejpromovanější nealkoholické
pivo Radegast Birell. Tomu se výrazně daří
i na čerpacích stanicích. Meziročně se jeho
cena v prvních dvou měsících letošního
roku nezměnila. „Pokud je v akci, tak ho
v březnu bylo možné pořídit za průměrných 11‚90 koruny, což je o 25 procent
výhodněji než v případě běžné ceny,“ komentuje PR specialistka Kristýna Hořovská.

Prezentované
produkty musejí
splňovat nová
očekávání.
Oblibu ochucených piv potvrzuje fakt, že
druhým a třetím nejpromovanějším produktem v této kategorii je nealkoholické
ochucené pivo Birell a nealkoholické pivní
mixy Cool. Tato piva se však objevují v akcích zhruba o polovinu méně často než
klasický neochucený Birell. Jejich akční
cena se pohybuje kolem 15 Kč za 0‚5 litru.
Na rozdíl od klasického nealko piva, které
je nejčastěji v nabídce ve skle, se ochucená
nealko piva nabízejí v plechovkách. Stejně
jako u klasického nealka lze ušetřit jejich
nákupem v akci průměrně 25 %.

Nabídka v lednicích
je klíčová
Významným trendem posledních let je
tedy vzestup popularity nealko piv. „Jsme
rádi, že v tomto segmentu značka Birell
vede. Dnes už ji zdaleka nekupují jen řidiči. Spotřebitelé, a posádku automobilu
nevyjímaje, totiž mají chuť experimentovat, a projevují tak zájem o nové příchutě.
I proto jsme loni představili Birell stylu IPA
a Birell Za studena chmelený. A nyní je
k dostání nový Birell světlý, u kterého jsme
po třiceti letech vylepšili recepturu. První
ohlasy jsou skvělé,“ pochvaluje si Tomáš
Mráz, obchodní ředitel společnosti Plzeňský Prazdroj.

Spolu s tím, jak čerpací stanice budují svojí prémiovost, tedy lepší občerstvení, čerstvé suroviny, kulturu konzumace, tak zákazníci směřují
k prémiovějším značkám. Za roky pandemie se navíc naučili chodit
nakupovat nejen alkohol i jinam než na tradiční místa, třeba právě
na čerpací stanici, aby si mohli po dojetí do cíle dát svoji oblíbenou
značku. Na benzince přitom nikdo neočekává, že produkty budou
konkurovat supermarketové ceně. Zákazník hledá kvalitní produkt,
ale je připraven si za něj zaplatit. Majitel čerpačky by potom měl
reagovat velmi pružně a nabídnout zákazníkovi adekvátní sortiment.
Jiří Matoulek,
sales development senior manager CZ/SK, Mast-Jägermeister CZ

V posledních letech výtečně bodují i ochucené varianty, především Birell Pomelo &
Grep. „V rámci naší strategie odpovědného výrobce jsme si dali závazek, že do roku
2030 bude nealko tvořit čtvrtinu našeho
portfolia. Zcela novou kategorií, kterou
jsme loni otevřeli plošně, je Hard Seltzer,
tedy alkosoda se čtyřmi procenty alkoholu, s žádnými umělými barvivy ani konzervanty,“ představuje Tomáš Mráz. Viper
Hard Seltzer si kupují zejména zákazníci,
kteří rádi relaxují nebo se baví s přáteli
a chtějí mít kontrolu nad tím, co jedí a pijí.
Pivní nabídka na čerpacích stanicích by
měla splňovat očekávání kupujících,
v tomto případě řidičů a jejich spolucestujících, kteří hledají osvěžení na cestách.
„To znamená mít v nabídce především

chlazené pivní produkty v praktickém plechovkovém balení. Nabídka v lednicích je
pro úspěch zcela zásadní a klíčová,“ vysvětluje Tomáš Mráz. Zastoupené by měly
být všechny hlavní kategorie piv, které zná
kupující z maloobchodního prodeje, ideálně známé národní značky. Již zmíněným
specifikem jsou pak nealko piva, která by
měla být vždy nabízena i v ochucených
variantách. Pro spolucestující mohou být
dobrým doplněním také cidery.
Výše uvedené potvrzuje v těchto dnech
na trh uváděná novinka, ochucené nealkoholické pivo Birgo. Tři chuťové varianty
(Grapefruit, Citron-Limetka a Mango-Limetka) nabízené v 0‚5l plechovce jsou
společným dílem Mattoni 1873 a Budějovického Budvaru.
INZERCE

23

Když pivo,
tak v plechu
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Je třeba si uvědomit, že zhoršující se
ekonomická situace, enormní nárůst cen
energií a další dopady nyní znásobené
probíhajícím konfliktem na Ukrajině mají
a budou mít negativní dopad na strukturu spotřebitelských výdajů. Dosavadní
trendy v kategorii piva a ciderů to zcela
jistě ovlivní také. „V sítích čerpacích stanic se zaměřujeme především na nabídku
našich nealkoholických piv Krušovice a výrobků s nulovým obsahem alkoholu, což
jsou výrobky Zlatopramen Radler 0‚0 %.
Na čerpacích stanicích v městských a příměstských lokalitách by neměla chybět
ani nabídka piv především v plechovkovém balení, aby měli spotřebitelé možnost rychlých či nočních nákupů,“ konstatuje Ladislav Polana, obchodní ředitel
pro off-trade společnosti Heineken Česká
republika. Segmentu piv na čerpacích
stanicích se věnuje i společnost Pivovary
Staropramen. Osvědčil se jí tzv. regionální přístup, tedy že i benzinky vítají, když
nejsou oslovovány pouze plošnou nabídkou, ale zohledňují se regionální specifika
a preference, což pivovaru umožňuje jeho
široké produktové portfolio. „Zákazníci se
například mohou těšit na novinku z oblasti pivních mixů, v určitých regionech pak
i na další novinky,“ říká tisková mluvčí Denisa Mylbachrová.
Obecně se chutě konzumentů zásadně
nezměnily. Změnil se ale způsob konzumace piva. Jak bylo uvedeno, dále roste
zájem o pivo v plechovkách, což je v případě benzinových pump alfou a omegou.
„V loňském roce jsme uvedli na trh nealko
novinku polotmavý Litovel Řezaný Citron
v plechovce. Letní měsíce tradičně přejí
lehčím pivům, která mají dobrou pitelnost
a zákazník se jich rychle nepřepije, jako to
může být u silnějších variant. Jedná se zejména o klasickou světlou jedenáctku Zubr
Grand nebo letní speciál Zubr Polotmavý,
které jsou ideální pro horké letní dny,“ podotýká Tomáš Konečný, obchodní ředitel
společnosti Pivovary CZ Group, pod kterou spadají značky Holba, Litovel a Zubr.
I pro letošní letní sezonu mají připraveno
hned několik novinek. Jednou z nich je
Holba nealko, která je k dostání v lahvi,
plechovce, ale i v čepované verzi.
V budoucnu se v případě plechu zřejmě
nevyhneme jeho zálohování, a tedy ztrátě jedné z konkurenčních výhod tohoto
obalu. „Nízká váha a zatím nevratný obal
dělají piva v plechu vyhledávaným artik-

lem na čerpacích stanicích. Je potřeba si
uvědomit, že spotřebitel se na cestě nechce zabývat vratným obalem, ideálně
chce mít produkt co nejlehčí a samozřejmě vychlazený. Cider potom může být
řešením v případě, kdy má nižší obsah
alkoholu, což právě řidiči například při
delší přestávce uvítají,“ poukazuje Martin Ardelt, obchodní ředitel pro tuzemský
trh společnosti Primátor. Plechovkami se
v náchodském pivovaru zabývají okrajově,
i vzhledem k tomu, že nevlastní plechovkovou stáčecí linku a výroba se jim tedy
logisticky prodražuje. „Přesto nemůžeme
tento trend pominout a pro rok 2022 jsme
přichystali hned tři novinky piva v plechu.
Jde o Primátor 11°, klasické Premium
a naše velmi vyhledávané a oblíbené pivo
Tchyně. Co se týče ciderů, myslím si, že
jde především o módní záležitost a celkem
omezený trh. Na tomto poli zatím příležitost nehledáme,“ shrnuje Martin Ardelt.

Víno jako dárek
i k okamžité spotřebě
Na čerpacích stanicích by se kromě piva
měl nacházet i další alkohol, který je rovněž vítaným zdrojem příjmů. „V prvním
roce pandemie alkohol z důvodu uzávěr
a uzavření restaurací rostl v průměru až
o 40 procent. Tento růst táhl především
tvrdý alkohol,“ popisuje Martin Pavlíček,
manažer korporátní komunikace společnosti MOL Česká republika. Celkově se
producenti potýkají s růstem cen mate
riálu (lahve, korky, papírové kartony atd.),
a to promítají i do svých prodejních cen.
„Dlouhodobě vnímáme čerpací stanice
jako možnost poslední koupě, kdy zákazník koupí výrobek i za vyšší cenu a není
senzitivní jako zákazník v klasickém retailu. I z tohoto důvodu listujeme dražší
prémiový alkohol nebo dárková balení pro
různé příležitosti, tedy třtinové rumy, zahraniční vodky a podobně,“ konkretizuje
Martin Pavlíček.
I na čerpacích stanicích Tank Ono pozorují,
že zákazníci si u nich alkohol kupují nejen
jako dárek na poslední chvíli, ale i pro vlastní spotřebu. Čerpací stanice MOL v březnu
prošly inovací sekcí vín, která do této doby
příliš nezachycovala aktuální trendy. Došlo k zařazení nového moravského vinaře
s nabídkou kvalitních přívlastkových vín,
která jsou exkluzivně k dostání jen v této
síti. Dále se objeví nové trendy, jako je Friz
zante či italské Primitivo. V kategorii piva
to potom budou mezinárodní prémiové
značky Stella Artois či Guiness.

„Aktuálně se prodej alkoholu vrací k původním číslům, nejvíce se stále prodá piva,
následně vína a destilátů. Naším cílem je
v tomto roce tento sortiment ještě více
rozšířit,“ nastiňuje Tomáš Hálek, manažer
suchého zboží čerpacích stanic EuroOil.
Chtěli by totiž využít toho, že zákazníci
kvůli restrikcím objevili tento sortiment na
čerpacích stanicích, více než v předchozích
letech. „V meziročním srovnání prodejů alkoholu na našich pumpách jsme nezaznamenali výraznější výkyvy. Nárůst se konal
v průběhu lockdownu, kdy měly klasické
obchody omezenou otevírací dobu. U alkoholu i ostatního zboží se snažíme držet
nižší marži,“ deklaruje Jan Šimek, provozní
vedoucí čerpacích stanic Tank Ono.

Spotřebitel se
na cestě nechce
zabývat vratným
obalem.
V síti čerpacích stanic společnosti Benzina
Orlen kategorie alkoholu v posledních týdnech stagnuje. „Je vidět, že zákazníci se
vracejí do barů či restaurací a čerpací stanice začínají opět sloužit především jako
ideální místo pro nákup dárků a produktů
k okamžité spotřebě. I v našich moder-

ních obchodech však nabízíme široký sortiment alkoholu od moravských vín přes
česká piva, která jsou určena k okamžité
spotřebě, protože je nabízíme chlazená,
až po tvrdý alkohol,“ informuje tiskový
mluvčí Michal Procházka. Ceny na čerpacích stanicích určují s ohledem na trh,
přičemž přihlížejí k doporučeným cenám
producentů.

Malé panáky
plní svoji roli
Obyvatelé Česka si zvykli v případě tvrdého alkoholu na čerpacích stanicích
kupovat menší balení určená k okamžité
spotřebě (samozřejmě mimo řidiče). „Největší poptávku zaznamenáváme u balení
Jägermeister 0‚04 litru, které reprezentuje
plnohodnotného panáka a cena je stále
přívětivá,“ prozrazuje Jiří Matoulek, sales development senior manager CZ/SK
společnosti Mast-Jägermeister CZ. Na čerpacích stanicích především v oblíbených
vodáckých, turistických a campingových
oblastech funguje balení Jägermeister
Coolpack. Pokud se produkt předem na
mrazí, zaujme ještě více. „Konzumace neplatí pro řidiče, pro ně jsou určeny naše
produkty až poté, co bezpečně dorazí do
cíle,“ dodává s úsměvem Jiří Matoulek.
INZERCE
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Důležité je si

VÝROBEK VYZKOUŠET

Doznívající pandemie, nastupující inflace a konflikt na
Ukrajině. To jsou hlavní proměnné, které měly a budou mít
nemalý vliv na segment autokosmetiky a provozních kapalin do automobilů. I přesto vše si ale čeští zákazníci zvykají
využívat prémiovou kvalitu a hledí na životní prostředí.

V

V aktuální turbulentní době běžný spotřebitel začíná přemýšlet, kde by mohl ušetřit. A motorista to má ještě o něco složitější. Ceny pohonných hmot výrazně stoupají
a další tendence v oblasti autokosmetiky
a provozních kapalin se proto dají velice
špatně předpovídat. „Dlouhodobě rostoucí trend vykazují jednorázové vlhčené
ubrousky na palubní desku či okna, kte-
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ré jsou cenově přijatelné a budou jedny
z mála v sortimentu, jichž se aktuální krize
nedotkne. Stejně tak by neměly být dotčeny nákupy provozních kapalin, které jsou
takříkajíc nutnou podmínkou pro chod
automobilu, protože bez chladicí či brzdové kapaliny není provoz vozu možný,“
upozorňuje Tomáš Skopový, marketingový
ředitel společnosti DF Partner.

Kapalina bez obalu
Prodej provozních kapalin je nejvíce ovlivněn počasím, hlavně v zimním období.
„V loňském roce jejich prodeje na našich
čerpacích stanicích vzrostly, částečně na
to mělo vliv spuštění pilotního projektu na
prodej kapalin přímo z výdejních stojanů.
Aktuálně tento projekt vyhodnocujeme
a případně navrhneme rozšíření na další
čerpací stanice, kde je hlavním motivem
ekologie,“ shrnuje Tomáš Hálek, manažer
suchého zboží čerpacích stanic EuroOil.
Obalový průmysl již dlouho hledá vhodnou alternativu k plastovým materiálům,
které představují vysokou zátěž pro životní prostředí. Proto společnost MOL Česká
republika, provozovatel druhé největší sítě
čerpacích stanic v tuzemsku, v minulém
roce poprvé nabídla kapalinu do ostřikovačů v ekologické podobě, a to rovnou bez
obalu. Díky inovativnímu řešení EcoTank

mohou řidiči na 23 čerpacích stanicích
MOL v Česku doplnit kapalinu podobným
způsobem, jako kdyby tankovali klasické
palivo. Společnost tedy dlouhodobě usiluje o rozvoj udržitelných řešení pro mobilitu, mezi nimiž je významná například
stavba dobíjecích stanic pro elektromobily
MOL Plugee.
„EcoTank vnímáme jako budoucnost našeho podnikání. Naše společnost směřuje
k udržitelnosti a snížení uhlíkové stopy
v souladu se strategií MOL Group 2030+.
Kromě aktivit, jako je integrace a využití
odpadu, zachytávání uhlíku nebo pro
gresivní výroba biopaliv, jsou to i zdánlivě
malé kroky jako implementace EcoTanků.
Věříme, že naší snahou můžeme vyvolat
pozitivní trend a inspirovat k udržitelnosti
i ostatní,“ říká Richard Austen, generální
ředitel společnosti MOL Česká republika.
Vše nahrává tomu, že ekologické doplňování kapaliny se stane velmi oblíbené

mezi českými řidiči. Jen za prosinec loňského roku se díky vysoké výtoči podařilo
společnosti MOL Česká republika ušetřit
více než 500 kilogramů čistých plastů,
tedy téměř desetitisíce běžných plastových nádob.

Přednost má
recyklovatelný
materiál
V případě balených kapalin do ostřikovačů
a dalších provozních kapalin je trendem
obal vyrobený z vysokopevnostního polyetylénu (HDPE). „Je to jistota co do pevnosti a těsnosti uzávěrů, s jednoduchou
recyklací, přitom obaly mohou být hezké.
Oproti tomu PET by v blízké budoucnosti
měl být používán jen pro potraviny a nápoje,“ vysvětluje Miroslav Dvořáček, obchodní manažer společnosti Agrimex. Na

to reaguje Dušan Dedera, senior manažer
nezávislého trhu a čerpacích stanic v ČR
společnosti Filson, tím, že obaly v této
oblasti prošly svou proměnou zejména
v posledních dvou letech. „Preferujeme
ekologické balení produktů, a to obalový
materiál RePET, který je z recyklovaného
materiálu a dá se opět recyklovat. V tomto
balení nabízíme destilovanou vodu a vybrané druhy letních kapalin. Dále nabízíme ekologický stojící sáček s letní i zimní
kapalinou do ostřikovačů, který je ze 70
procent recyklovatelný,“ doplňuje.

Mění se vkus
zákazníků ohledně
parfemace.
Trendem je nárůst prodeje kapalin bez
zbytečných barviv. „V současné době už
i řidiči stále častěji vyhledávají ekologické a biologicky odbouratelné materiály,
aby nezatěžovaly životní prostředí, a tím
pádem se rozšiřuje zelené myšlení,“ míní
Kateřina Hartlová, marketing team leader společnosti AutoMax Group. Výrobci
na tento trend slyší a vyrábějí například
biologicky odbouratelné jednorázové čisticí ubrousky, produkty plní do lehčích
plastových obalů s novým složením, aby
tak méně zatěžovali životní prostředí.
„U zimní i letní kapaliny do ostřikovačů
se mění vkus zákazníků ohledně parfemace. Po dlouhém období citrusů a nedávné
melounové vůně nastupují nové, svěžejší.
Naše novinky ovšem zatím neprozradím,
ještě je testujeme a dokončujeme jejich
vzhled,“ sděluje Miroslav Dvořáček.

Trendem je efektivní
využití prostor
U celé řady řidičů stoupají na oblibě i výrobky s další přidanou ekologickou hodnotou. „V naší nabídce najdou například
Sheron letní ostřikovač Softpack dodávaný na trh ve dvou- a čtyřlitrovém objemu.
Balení v sáčku snižuje objem plastového
obalu až o 75 procent oproti běžně používaným kanystrům. Díky mnohem lepší
skladovatelnosti při přepravě a minimálnímu objemu použitého obalu zanechává
řada Sheron Softpack až dvacetkrát menší uhlíkovou stopu,“ vypočítává Tomáš
Skopový. V minulém roce přitom došlo
k úpravě její receptury, a navíc získala ocenění Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka
2021. „V oblasti autokosmetiky dále přetrvává i zvyšující se poptávka po produktech
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určených přímo k okamžitému použití,“
zmiňuje Michal Procházka, tiskový mluvčí
společnosti Orlen Unipetrol RPA.
Podobná proměna probíhá u chladicích
kapalin. „U antifreezů rostl v posledních
letech trend takzvaných ‚ready to use‘
kapalin, namíchaných přímo výrobcem
pro náš teplotní pás,“ podotýká Tomáš
Skopový. A jak dodává, je otázkou, zda
se řidiči nebudou vracet zpět ke koncentrátům, které si ředí sami. Znamenají totiž
cenovou úsporu. „Zatímco čeští zákazníci
vzhledem ke snadnému použití preferují
‚ready to use‘ produkty, v zahraničí jsou
naopak více trendy ředitelné výrobky,“
komentuje Michal Procházka.
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V posledních letech – jak se mění využití
čerpacích stanic – je trendem stále zmenšující se prostor pro prezentaci autokosmetiky. „Proto na trh přicházíme s novinkami,
které mají více využití. Nabízíme zákazníkům produkty dva v jednom, což je pro
ně ekonomicky výhodné, protože kupují
místo několika produktů jen jeden. A my
tím efektivně využijeme prodejní pozice na
benzinkách. Zjišťujeme, že zákazníci vyžadují prémiové produkty, se kterými i doma
dosáhnou profesionálních výsledků,“ prozrazuje Kateřina Hartlová. To se ukazuje
především v cardetailingu. Proto se na
trhu čím dál víc objevují i prémiové řady
autokosmetiky a řidiči je začínají objevovat.

Nanotechnologie
si nachází místo
v ostřikovačích
K obměně produktů tohoto segmentu
dochází dvakrát ročně. Aktuálně zimní
kapaliny střídají ty letní, rozmrazovače se
mění za odstraňovače hmyzu. „Naší novinkou jsou Nano letní kapaliny Coyote.
Směs je vyrobena s použitím nanotechnologie, díky které má kapalina vynikající čisticí vlastnosti. Nečistoty na skle neulpívají
a kapalina čistí skla důkladněji a rychleji
než obyčejné letní kapaliny,“ poukazuje
Kateřina Hartlová.
Nanočástice totiž dokonale vyrovnávají
povrch skla, které je perfektně hladké.
Nečistoty, včetně hmyzu, na skle tolik
neulpívají. Ve výsledku zákazníci ušetří,
protože letní nano kapaliny se spotřebuje
méně než té klasické. „Rozšiřujeme nano
kapaliny o litrové balení a od loňského
roku máme nabídku s oblíbenou nálevkou
i v sortimentu letních kapalin,“ upřesňuje
Kateřina Hartlová. Značka Coyote nabízí
mnoho zmíněných produktů 2 v 1, na čiš-

tění skel a interiéru je v nabídce i čistič skel
a plastů. V posledních dvou letech kladou
řidiči větší důraz na dezinfekci prostorů
a určitě jim bude vyhovovat novinka Coyote antibakteriální čistič čalounění a plastů.
„Naše nabídka je dvojí. Jedna míří přímo
na provozovatele čerpacích stanic, kde
organizujeme jarní předzásobovací akci
a bonifikujeme zvýšené odběry čerpaček.
Cílem je zajistit dostatečné vyprodání
dodacího místa před sezonou. Druhá cílí
na spotřebitele, uživatele našich výrobků,“ popisuje Tomáš Skopový. Jednou ze
stěžejních novinek je nová směs Sheron
eMotion určená právě na období jara až
do podzimu. Jde o přechodovou směs do
ostřikovačů se zámrzností -5 °C. V případě velmi mírné zimy dokonce celoroční.
Značka přitom přináší novou a neotřelou
vůni. „U zimních kapalin do ostřikova-

čů je v Česku možná až zbytečně široká
škála mrazuvzdornosti v případě zimních
kapalin do ostřikovačů,“ domnívá se Miroslav Dvořáček. Dodává, že si lze vybrat
např. z -20 °C, -30 °C, -40 °C a -80 °C,
zatímco v Německu jsou obvyklé -20 °C
pro venkovní teploty blízké nule a dále jen
-60 °C. Menší šíře sortimentu přitom znamená jednodušší logistiku. „I naše benzinky samozřejmě přizpůsobují nabídku
provozních kapalin a autokosmetiky ročnímu období. V současné době jsme přešli
na prodej přechodových a letních směsí
do ostřikovačů,“ deklaruje Jan Šimek,
provozní vedoucí čerpacích stanic Tank
Ono. Čerpací stanice sítě EuroOil novinky
v sortimentu autokosmetiky komunikují
přímo s dodavatelem, který jim doporučí
případnou obměnu ve stálém sortimentu.

Zákazník může
vybírat podle vůně
„Nabídka
musí
odpovídat
době.“
Sortiment autokosmetiky a provozních kapalin se obecně přizpůsobil
vozovému parku řidičů a firemních
flotil. Zákazníci v současné době
nakupují oleje a provozní kapaliny
pro nejmodernější typy automobilů, autokosmetiku potom podle
možností. Pamatujeme však i na
veterány, například aditivem do
bezolovnatého benzinu.
Martin Pavlíček,
manažer korporátní
komunikace,
MOL Česká republika

Velké oblibě zákazníků se těší zejména
letní kapaliny do ostřikovačů s vysokým
mycím efektem, které odstraňují hmyz
z předního skla. „Kapaliny pod naší privátní značkou neobsahují žádné barvivo
a nedochází tedy k jeho zaschnutí na
laku nebo oknech vozidel. Zákazníci se
nemusí bát nežádoucích účinků. Ti čeští
dlouhodobě vyhledávají kvalitní výrobky
za přijatelnou cenu, a toto se jim i snažíme maximálně nabídnout. Právě proto
stále rozšiřujeme naše portfolio privátních
produktů, které jsou mezi zákazníky velmi
oblíbené,“ konkretizuje Michal Procházka.
Pokud si zákazník kvalitní výrobek vyzkouší, ocení rozdíl a pak nemá s přiměřeným
příplatkem problém. „Typicky je to vidět
na směsích s efektem tekutých stěračů, které si získávají stále více fanoušků.
Klíčové ale je, aby si motorista takový

„V případě letních kapalin máme více typů
a vůní, doufáme tak, že si zákazník najde
tu svoji. Standardní modrou nebo letní kapalinu zapáchající po lihu u nás nenajde.
Stále větší oblibě se těší již zmíněné stáčení ostřikovací kapaliny prostřednictvím
řešení EcoTank, kde si zákazník bez jakéhokoliv plastového obalu natankuje do
nádržky potřebné množství ze stojanu,“
zdůrazňuje manažer korporátní komunikace Martin Pavlíček.

výrobek vůbec poprvé vyzkoušel. Pak věříme tomu, že se k němu opakovaně vrací,“ informuje Tomáš Skopový. Společnost
MOL Česká republika svým zákazníkům
pravidelně nabízí zimní kapaliny s dvěma
typy bodu mrazu do -20 C° a -40 C°. Má
však i přechodovou kapalinu do -10 C°,
která je svým složením vhodná celoročně.

Na cestě
k udržitelnosti
a snížení
uhlíkové stopy.
Pozadu nezůstává ani společnost Filson,
která hned se startem letošního roku
uvedla na trh nové produkty české tradiční značky Velvana, a to v řadě autokosmetiky Autocleaner, jako je přípravek na
předmytí vozidel, rychlý lesk, nano čistič

disků kol, čistič brzd, čistič potahů, leštěnky na metalické a staré laky, technické
spreje – silikonový olej, kontakt sprej, konzervační olej, multifunkční olej a motorové
oleje Syntanol ve viskózních specifikacích
5W−30, 5W−40, 10W−40 a 15W−40.
„V minulém roce jsme uvedli na trh letní
kapaliny do ostřikovačů značky Glacidet,
zelený s vůni jablko, červený s vůní višně
a růžový Penguin Lady s nano efektem.
Tyto produkty měly pozitivní ohlas u zákazníků a v jejich výrobě budeme i nadále
pokračovat,“ prozrazuje Dušan Dedera.
Firma dále rozšířila osvěžovače vzduchu
značky Little Joe, jejíž je výhradním prodejcem pro ČR, o nové svěží vůně. Největší
novinkou bude kompletně nový mycí program, který bude na trh uveden v dubnu.
„Velmi nás těší, že se nám podařilo zvýšit
prodej chladicích kapalin tradiční české
značky Fridex, kde zákazníci oceňují kvalitní produkt za korektní cenu,“ uzavírá
Dušan Dedera.
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Nové funkční bonbóny
pro svěží dech!
Praktické
balení

Pomáhají
udržet svěží
dech po dobu
2 hodin
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bonbónů
v balení

S příchutí
citrónu
a meduňky

Obsahují
zinek

Bez
cukru

S příchutí
máty

PHM jsou na SLOŽITĚJŠÍ
SITUACI PŘIPRAVENY
Je jasné, že i nadále se bez tradičních pohonných hmot
neobejdeme. Jsou stále strategickou komoditou. Proto
je i v letošním roce prioritou zajišťovat dostatek zdrojů,
plynule zásobovat celý český trh kvalitními pohonnými
hmotami a plnit ekologické cíle.
Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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Fakt převahy benzinových a naftových verzí spalovacích motorů staví tuzemský petrolejářský obor v současnosti i do budoucna stále na strategickou pozici. Proto je pro
tento obor vysokou prioritou bezpečnost
výroby, spolehlivá distribuce a dostatek
zdrojů kvalitních pohonných hmot, kde
se pokračuje ve snižování uhlíkové stopy
včetně rozšiřování nabídky alternativních
paliv především v budování dobíjecích stanic pro elektromobily a CNG.
„I při současné složité geopolitické situaci
v Evropě a přes válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou je zajištěno plynulé zásobování českého trhu pohonnými látkami
a disponujeme dostatečným objemem
zásob i spolehlivou logistikou zásobování čerpacích stanic a celého trhu,“ uvádí
Václav Loula, tiskový mluvčí České asocia
ce petrolejářského průmyslu a obchodu
(ČAPPO). Ropovodní trasy do tuzemska
jsou plně funkční a podle nasmlouvaných
kontraktů je ropa čerpána do ČR.

Trh se bude
muset vyrovnat
s transformací
Trh s motorovými palivy netrápí pouze aktuální ekonomické problémy, ale zasahují
ho i neustále se zpřísňující regulace, které
mají dopad v podobě zvyšujících se nákladů
zejména na snižování emisí. „Dále na trh
s pohonnými hmotami negativně dopadají
přehnané regulace automobilového průmyslu s upřednostňováním elektromobility
jako jediné správné cesty k zastavení oteplování planety. I když mnohé odborné studie dokazují, že právě elektromobilita za sebou nechává celkově vyšší uhlíkovou stopu
než spalování klasických motorových paliv
v nejmodernějších benzinových a dieselových motorech,“ podotýká Jana Šoltésová,
jednatelka společnosti Union Energy zastřešující aktivity značky Avia v České republice.
Podle ní je potřeba si uvědomit, že při
stávajícím tlaku na transformaci automobilového průmyslu směrem k výrobě
elektromobilů v horizontu příštích pěti až
osmi let je pro mnoho firem v tomto oboru
velmi těžké plánovat investice do stavby či
modernizace klasických čerpacích stanic,
protože návratnost takovýchto investic je
obvykle kalkulována ve stejném časovém
horizontu, tedy pěti až osmi let. „Daňové
zvýhodňování, respektive dotování elektromobilů, a na druhou stranu postupné
daňové znevýhodňování užívání klasických paliv pak můžeme považovat za největší problém dnešního trhu s motorovými palivy,“ upřesňuje Jana Šoltésová.

„Při rekonstrukci myslete
na AdBlue.“
 případě klasických pohonných hmot jsou stálicemi nafta
V
a Natural 95. S obměnou vozového parku v České republice ale
vidíme neustálý růst AdBlue, bez kterého se moderní dieselové
vozy neobejdou. Proto se snažíme jeho nabídku rozšiřovat buď na
stojanech, kde je to technicky možné, anebo v kanystrech. Při rekonstrukci by instalace AdBlue nádrží měly být hlavními prioritami.
Jan Šimek, provozní vedoucí, Tank Ono

Co tedy prodávat
Pro motoristy je cestování po České republice z pohledu čerpacích stanic velmi komfortní. Máme jednu z nejhustších sítí stanic
v Evropě, kvalitní a pravidelně kontrolované
palivo ve výběru prémiových i běžných produktů, čisté zázemí a dobrý servis s doplňkovými produkty a občerstvením. „To, co
zákazník běžně od čerpací stanice očekává,
je benzin, nafta a dále jejich prémiové řady.
Do budoucna půjde jistě i o nárůst počtu
nabíjecích stanic typu MOL Plugee,“ vyjmenovává Martin Pavlíček, manažer korporátní komunikace společnosti MOL Česká republika. Správný mix pohonných hmot je na
čerpadláři. Jejich konkrétní výběr závisí na
lokální poptávce a obchodních aktivitách
v daném regionu. „Každý byznys prochází
vývojem a naše společnost prochází evolucí
od svého začátku na českém trhu. Proto se
stále vyvíjíme, ať už jde o produkty, rozsáhlost sítě nebo nabídku doplňkového zboží,“
dodává Martin Pavlíček. Struktura nabídky
každé čerpací stanice proto musí odrážet
místní specifikace, a tudíž neexistuje univerzální ideální model.

„Na některých čerpacích stanicích je nutné mít co nejširší nabídku paliv včetně
těch prémiových i nízkoemisních, jako
jsou CNG nebo LPG. Na jiných zase takto
široká paleta produktů vzhledem ke struktuře zákazníků a poptávky nedává smysl
a vyplatí se nabízet pouze dva základní
typy paliv, tedy motorovou naftu a Natural 95,“ sděluje Jana Šoltésová. Kapacita
nádrží na jednotlivé druhy PHM by měla

Ropovodní trasy
do tuzemska jsou
plně funkční.
být přizpůsobena výtočím jednotlivých
produktů na dané čerpací stanici. „Příliš
malá kapacita nádrže u produktu s vysokou výtočí znamená, že na takovouto
čerpací stanici musíte objednávat závozy
s nižším množstvím zboží, které má za
následek vyšší dopravní náklady, a tím
dochází k podlamování její konkurenceschopnosti,“ prozrazuje Jana Šoltésová.
Každopádně podle ní musí každá čerpací

stanice, pokud chce uspět, nabízet svým
zákazníkům lepší služby než konkurence,
ať už se snaží konkurovat vyšší kvalitou, či
nižší cenou.

Alfou a omegou
bude plánování
Čerpací stanice Benzina Orlen neustále
pracují na zdokonalování jejich paliv Efecta
s čisticím účinkem a prémiových paliv
Verva. „Stále více motoristů se vlastními
zkušenostmi přesvědčuje o tom, že prémiová paliva přinášejí kromě čisté palivové
soustavy a prodloužení životnosti motoru
i vyšší jízdní komfort,“ vysvětluje tiskový
mluvčí Michal Procházka. Vedle klasických paliv síť rozvíjí i alternativní pohonné
hmoty, jako například elektrickou energii.
Celkem v 55 lokalitách po celé České republice nabízí LPG a kromě toho má na 44
čerpacích stanicích dostupné CNG.
„Ve spolupráci s externími dodavateli postupně instalujeme dobíjecí stanice v desítkách lokalit, zejména ve městech, na
dálnicích a na silnicích první třídy. Nyní je
máme nainstalované již na 41 čerpacích
stanicích. Budoucnost ale vidíme především ve vodíku. Ten brzy doplní současnou
bateriovou elektromobilitu,“ říká Michal
Procházka. V první fázi plánují rozšířit
o vodíkové plnicí stojany tři stávající čerpací stanice v Praze na Barrandově, Litvínově
a Brně. První se otevře letos a bude to ta
pražská. V plánu rozvoje jsou vytipovány
i další lokality.
INZERCE

GreenChem CZ s.r.o.
Váš spolehlivý partner
• zajištění kompletního servisu
v oblasti dodávek a výdeje AdBlue
• nové výdejní systémy AdBlue
tuzemské výroby
• v rámci holdingu vlastní výrobní
kapacity AdBlue
GreenChem CZ s.r.o., Pyšelská 2327/2 • Chodov, 149 00 Praha 4 • Czech Republic
+420 724 639 957 • czech@greenchem-adblue.com • www.greenchem-adblue.com
About GreenChem
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Spotřeba klesla
o šest procent

Tahounem byla
nákladní doprava

Vývoj spotřeby pohonných hmot v roce
2021 provázela zcela odlišná pololetí.
Zejména první čtvrtletí bylo ovlivněno
především vyhlášeným nouzovým stavem
a řadou opatření k omezení mobility a negativních dopadů na ekonomiku s cílem
zabránit šíření pandemie. Po uvolnění
opatření od 2. čtvrtletí 2021 a zejména
pak ve 2. pololetí 2021 se spotřeba benzinu i nafty zvýšila.

Nejvýraznější propad poptávky automobilových pohonných hmot se odehrál v únoru a březnu 2021. Automobilové benziny
klesly o 20 až 22 % a motorová nafta
v lednu a únoru o 6 až 7 % v porovnání se
stejným obdobím roku 2020. Nejvyšší nárůsty pak vykázaly automobilové b
 enziny

Podle statistik ČAPPO dosáhla v roce
2021 celková spotřeba pohonných hmot
8‚06 mld. litrů. To je o více než šest procent více než rok předtím. Ve vazbě na
složení vozového parku, strukturu jednotlivých odvětví, potřeby přepravy a tranzitní charakter ČR tvoří motorová nafta rozhodující podíl. V případě automobilových
benzinů v daném roce stoupla spotřeba
na 2‚01 mld. litrů. V meziročním srovnání
jde o tříprocentní růst. U motorové nafty
potom spotřeba vzrostla na 6‚05 mld. litrů, což představuje meziroční růst o 7 %.

Rozhodující
vliv má vývoj
ekonomiky
a potřeba mobility.
v květnu (13 %), červnu (8 %), červenci
(7 %) a v říjnu (26 %). U motorové nafty
byly největší nárůsty v dubnu (19 %), květnu (10 %), srpnu a září (po 8 %) a v říjnu
(16 %). „Ukončení nouzového stavu na
konci března, postupné uvolnění restrikcí
a zlepšování ekonomické kondice v řadě
odvětví vedlo k nárůstu poptávky u obou

Kontroly dopadly
nejlépe v historii

Česká obchodní inspekce (ČOI)
zaznamenala u motorové nafty za
celý rok 2021 z 1 247 odebraných
vzorků nafty celkem osm nevyhovujících, což je 0‚6 %, a tedy historicky
nejlepší výsledek. Zároveň odebrala
1 015 vzorků benzinu, pouze jeden
vzorek byl nevyhovující, což je
0‚1 %, tedy také historicky nejlepší
výsledek. Celkově oproti roku 2020
však v případě zjišťované jakosti
všech pohonných hmot došlo k mírnému zhoršení, jelikož v roce 2020
nevyhovělo jakostním požadavkům
12 vzorků, v roce 2021 šlo o 19
vzorků (zhoršení z 0‚5 % na 0‚7 %).
Na celkovém mírném zhoršení se
podepsaly výsledky vzorků LPG pro
pohon (z 0‚0 % na 2‚6 %) a etanolu
E85 (z 12‚5 % na 50‚0 %). V porovnání výsledků s rokem 2020 bylo
v roce 2021 zaznamenáno zlepšení
jakosti u vzorků automobilových
benzinů (z 0‚2 % na 0‚1 %) a motorové nafty (z 0‚8 % na 0‚6 %).
Nulové hodnoty vykazovaly odebrané vzorky CNG a FAME. Vzorky
směsné motorové nafty, motorové
nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické
motorové nafty, bio-CNG, LNG
a bio-LNG vzhledem k vývoji na trhu
s pohonnými hmotami nebyly v roce
2021 odebrány.

komodit v období duben až prosinec
2021,“ komentuje výsledky Václav Loula.
Růst poptávky byl ovlivněn v letním i podzimním období i domácí individuální turistikou, cestami do zaměstnání individuální
osobní dopravou. Rostoucí spotřebu motorové nafty pak ovlivňoval růst výkonů v řadě
odvětví náročných na spotřebu nafty – nárůst výkonů veřejné nákladní dopravy, mezinárodní kamionové dopravy, růst průmyslové výroby atd. Nárůst spotřeby za rok 2021
v pohonných hmotách úzce koresponduje
s makroekonomickým ukazatelem HDP,
který za 2021 vykázal nárůst 3‚3 %.

Automobilové
benziny vyrostly
o tři procenta
Celkový objem dodávek automobilových
benzinů na tuzemský trh za rok 2021 dosáhl 1 516 tis. tun (tj. 2‚01 mld. litrů). Proti
stejnému období roku 2020 (1 468 tis.
tun, tj. 1‚94 mld. litrů) vykázaly nárůst
o 3 %. Srovnáním spotřeby s necovido-

bylo omezení volného pohybu osob, jenž
byl prakticky zastaven v únoru a březnu,
domácí individuální rekreační turistika
i příhraniční cestovní ruch. Nižší zájem zahraničních turistů byl i v letních měsících,“
deklaruje Václav Loula. Na nižší spotřebu
automobilových benzinů má vliv i modernizace vozového parku s nižší spotřebou.
Vliv alternativních pohonů, elektromobilů
a hybridních modelů na spotřebu pohonných hmot je zatím velmi malý.

Správný mix
pohonných hmot je
na čerpadláři.
komoditami. „Roli hrál také integrovaný
záchranný systém, především pak úkoly
hasičů a armády při zajišťování mimořádných úkolů v souvislosti s nouzovým stavem,“ popisuje Václav Loula.
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vým rokem 2019 (2‚14 mld. litrů) byla
spotřeba automobilových benzinů za rok
2021 nižší o 6 %. Na základě údajů z roku
2021 dosahuje průměrná měsíční spotřeba automobilových benzinů 167 mil. litrů.

Vodík v budoucnu
doplní bateriovou
elektromobilitu.
Hlavní důvody vývoje poptávky byla opatření přijímaná v 1. čtvrtletí 2021, jakými
bylo vyhlašování nouzových stavů, omezená mobilita, omezený turistický ruch mezi
sousedními státy, vyšší využívání práce
z domu, uzavřené školy a podobně. „Je
nutné zdůraznit rozhodující vlivy, jakými

Spotřebu ovlivnil
také nouzový stav
Celkový objem dodávek motorové nafty
na český trh za rok 2021 dosáhl 5 112 tis.
tun (tj. 6‚05 mld. litrů). Proti stejnému
období roku 2020 (4 785 tis. tun, tedy
5‚66 mld. litrů) stoupla spotřeba o 7 %.
Spotřeba nafty za celý rok 2021 byla dokonce vyšší než v necovidovém roce 2019
o 2 %. Z údajů za rok 2021 dosahuje průměrná měsíční spotřeba motorové nafty
504 mil. litrů. Pokles spotřeby nafty byl
zaznamenán jen v 1. čtvrtletí 2021 o 3 %
proti stejnému období roku 2020. Byl
oproti benzinům výrazně nižší především
z důvodů mezinárodní kamionové dopravy a veřejné nákladní tuzemské dopravy
pro zajištění zásobování trhu důležitými

Pokles spotřeby nafty pak byl ovlivněn poklesem ekonomiky. Vývoj ukazatele HDP
má 80% vliv na spotřebu nafty. Ta byla od
počátku roku až do konce března citelně
ovlivněna poklesem přepravních výkonů
v důsledku řady omezení v průmyslové
výrobě, stavebnictví, ve veřejné silniční
osobní dopravě a dalších odvětvích náročných na spotřebu nafty.
„Opět se potvrdilo, že rozhodujícím faktorem pro vývoj spotřeby pohonných hmot
je vývoj ekonomiky a potřeba mobility
jak u osobní individuální dopravy, veřejné
dopravy osob, tak v řadě průmyslových
odvětví, stavebnictví, zemědělství a veřejné nákladní dopravě, tedy odvětvích
náročných na spotřebu motorové nafty,“
konstatuje Václav Loula.
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NOVÁ GENERACE

pokladních a informačních systémů

OctoPOS 3
Vhodné pro malé, střední i velké provozy

Nonstop servis 24/7

Centralizace dat z více provozů v ceně licence

Možnost kombinování různých provozů

Žádné skryté licenční poplatky – řešení
na platformě Linux

Plně grafické rozhraní optimalizované pro
dotykové obrazovky (včetně tabletu)

Stabilní, bezpečné a provozně odolné řešení
vhodné pro provoz 24/7

Vzdálený přístup přes web – řiďte svůj obchod
odkudkoliv

Vhodné pro prodej libovolného zboží a služeb
včetně řízení čerpací stanice

Možnost přenosu dat do účetních a BI systémů
(např. POHODA, AG DATA atd..)

Obchodní a provozní reporty v reálném čase

kompatibilní s tankovacími automaty OctoMAT 3

+420 727 844 251
www.octo-technology.cz

6 variant na míru vašim potřebám pro bezobslužný
provoz 24/7
kompatibilní s aplikací OctoMOBIL pro management
čerpací stanice v mobilu

ČERPAČKA by měla mít OSOBITOU TVÁŘ
Jakmile řidiči dotankují pohonné hmoty, automaticky
zamíří k pokladně, a tudíž
se ocitnou v obchodě čerpačky. O tom, zda v něm
pouze zaplatí a rychle
zmizí, nebo stráví nějaký
čas navíc, rozhoduje celá
řada proměnných. Kromě
nabídky zajímavého, především netradičního zboží
a odpočinkové zóny je to
i atmosféra, a to nejen ve
vnitřních prostorách.
Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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Prodej zboží musí být v obchodní části
čerpačky podpořen moderním, vzdušným,
a pokud je to možné, i neokoukaným designem. „Jak v případě budování nových
stanic, tak při přestavbách je vhodné použít moderní materiály, dnes s důrazem na
udržitelnost a přírodní materiály s ohledem
na designovou linii prodejny či značky čerpaček,“ prozrazuje Kamil Šléška, projektový manažer společnosti Clean4you. Pokud
se začíná na zelené louce a investor má
dostatek financí, je vše jednodušší. Ovšem
i v případě přestavby nebo jen modernizace lze hodně změnit a obchod vhodně
připravit jak pro nakupující, tak obsluhu.

Nasměrujte
zákazníka nenásilně
Velký důraz moderní čerpačky je kladen
na prodejní pult a jeho blízké okolí, kam
přichází téměř všichni zákazníci, nebo část
věnovanou občerstvení a odpočinku, která dotváří celkový vzhled a dojem prodejny. „Při remodelingu čerpaček pracujeme
s celým stavebním prostorem, využíváme
ploch stěn a stropů pro designové obložení nebo polepy, světelných a digitálních
prvků nebo prostor pro umístění hygienic-

kých automatických stanic,“ sděluje Kamil
Šléška. Zapomínat se nesmí ani na venkovní prostory, kde se hodí prvky mobiliáře
a trendy venkovní tělocvičny nebo malé fit
parky. To vše s cílem připravit ucelený koncept prodejny čerpací stanice 21. století.

Panuje příklon
k přírodním
dekorům
a světlejším
pastelovým
barvám.
S měnícím se vnímáním čerpacích stanic
je proto důležité zaměřit se právě na odpočinkovou část interiéru. „V době rozšiřujícího se vlivu elektromobility pokračuje
trend vnímání čerpací stanice jako místa,
kde zákazník stráví kontinuální čas. Na
jednu stranu je možné klást vyšší důraz na
vytvoření zón prodejny, aby se zákazník cítil komfortně a bezpečně i v době čekání.
Na druhou stranu je poté možnost pracovat s časem stráveným v objektu a nenásilně nasměrovat pozornost zákazníka
k nákupu zboží i potravin,“ uvádí Kristýna

Jurková, designérka společnosti MBG. Zónování pomáhá i práce se světlem, kdy
se v odpočinkové části omezí modrá
spektrální složka světla. Pro prezentaci
produktů je naopak součást bílého světla
důležitá, zboží potom působí čistě a jasně.
„Důležité pro prodej je nezahlcovat zákazníky přeplněným interiérem. Stejně důležitý, jako zboží samotné, je i okolní prostor,
který zůstane nezaplněný,“ vyzdvihuje
Kristýna Jurková. Tak akorát zaplněný obchod působí upraveně a čistě, přeplněný
může naopak působit klaustrofobně.

Klíčová je jasná
komunikace
Základním parametrem je přirozeně i velikost plochy, kterou daná čerpací stanice
disponuje. Dalším je její umístění a lokální
podmínky spádové oblasti. „Je jasné, že
jiné obchodní příležitosti přináší čerpací
stanice u frekventované silnice a jiné v malém městě. Při budování či zkvalitnění je
nejdůležitější pohled zákazníka,“ deklaruje Libuše Kopecká, specialista marketingu

společnosti Wanzl. Jaká tedy mohou být
očekávání zákazníků mimo klasické tankování? Je zde prostor a dává smysl umístit
i nějaké stravování? Vzhledem k pohodlnějšímu způsobu života by třeba nabídka
snídaní mohla přinést vyšší návštěvnost
nebo pizza větší obrat v méně disponovaných dnech. „V některých lokalitách se
zase vyplatí, aby fungovala čerpačka zároveň jako večerka. Už nyní se v zahraničí
prosazují výdejní automaty, které nabízejí
základní sortiment zboží bezpečnou cestou, tedy minimalizují krádeže,“ informuje

37

INZERCE

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

www.edtas.cz

www.kodap.cz

Libuše Kopecká. Rozšíření těchto výdejních automatů bude určitě jedna z možných cest, jak navýšit obrat.
Obchod by měl rozhodně prezentovat
v danou chvíli to nejdůležitější – ideálně
podle ročního období. „Tedy klíčové akční
zboží typu nemrznoucí směsi, dále nápoje
či nanuky v letních měsících, káva celoročně, květiny na Valentýna a podobně.
Čerpací stanice dnes mnoho spotřebitelů
využívá k občerstvení či rychlému nákupu
na poslední chvíli,“ míní Jakub Petráš, projektový manažer společnosti Dago. Květina na večerní oslavu nebo třeba jen dobrá
silná káva či energy drink patří mezi vyhledávané zboží a mnoho zákazníků sází
na impulzní nákup s ochotou zkusit různé
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značky. Nákup na čerpačkách zabírá minimum času, a proto je klíčová jasná komunikace a v úderné formě: „call to action“.

Unavení spotřebitelé
potřebují zpozornět
Materiály a barvy jak obchodu, tak jeho
vybavení a okolí hrají podstatnou roli.
Aktuálně se pro akční nabídku zboží používají prodejní kovové stojany a displeje
s dřevěnými prvky a LED podsvícením (případně interaktivní zobrazovací plochou),
které mají primárně upoutat zákazníka.
„Pro nabídku standardního obchodního
zboží vycházíme z klasických prodejních

regálů, které designově upravujeme po
dle požadavků,“ doplňuje Kamil Šléška.
Přírodní a recyklované materiály – dřevo
v různých podobách, zelené prvky (živé
stěny, mechové obrazce), recyklované
plasty a materiálové směsi – či náhrady
konstrukčních materiálů (umělé varianty
betonu, korodovaných kovových plátů,
kamene atd.), to jsou trendy materiály
čerpacích stanic dneška. „V otázce barevnosti potom panuje příklon k přírodním
dekorům a světlejším pastelovým barvám
s cílem prosvětlit a provzdušnit prostor,“
specifikuje Kamil Šléška.

Je důležité se
zaměřit na
odpočinkovou část
interiéru.
I podle společnosti Dago pro dlouhodobé
vystavení vede kov v kombinaci s plastovým brandingem a světelnými prvky. Nabízí dlouhodobé rozložení investice a velmi
snadnou obměnu grafiky. „Na krátkodobé
akce jasně vyhrává karton, ze kterého lze
vytvořit perfektní kreativní řešení stojanů.
Atypické provedení, které láká ke koupi,
zde zásadně ovlivňuje prodejní výkonnost vystavení. Velmi důležité jsou potom
barvy, musí být jasné, pestré a zářivé.
Spotřebitelé jsou totiž na cestách často
unavení, a proto potřebují zpozornět,“ reaguje Jakub Petráš. Zároveň je nutné sladit barevné provedení s konkrétní značkou
provozovatele, protože čerpací stanice by
měly mít vlastní typické barvy a zákazníka by neměly zmást. „Z našeho pohledu
se používají hlavně drátěné kovové regály
v tmavých barvách, které jsou doplněné
o lamino díly třeba i ve více odstínech. Zboží na drátěných a tmavých regálech lépe
vyniká a upoutává pozornost,“ vysvětluje
Libuše Kopecká. Celkově se pak prodejna
ladí podle základních barev dané značky.

Čím dříve proběhne
renovace, tím rychleji
porostou tržby
Čerpací stanice již zdaleka neprofitují pouze z prodeje paliv, ale značný podíl tržeb
generuje sortiment občerstvení. „Zákazníci mají tendenci vracet se na oblíbené
stanice při pravidelných cestách, ale stále více vyžadují, aby návštěva byla nejen
nutnou zastávkou, ale především zážitkem, tedy oživením na cestách,“ dodává
Jakub Petráš. Proto je důležité pravidelně
obměňovat in-store a zachovávat laťku
stále moderního prostředí. Modernizace

„Zvolte si koncept
a ten následujte.“
P okračující trend přírodních materiálů na exponovaných místech
je vítanou změnou i na cestách. Proto by provozovatelé čerpaček měli najít svůj jedinečný koncept a ten následovat. Jsou tak
stanice, které využívají neutrální béžově laděné palety inspirované
kavárnami s drobnými prvky firemních barev. Na druhou stranu
jsou tu majitelé preferující industriální vzhled a přiznanou matérii
kovu. Nedá se říci, které trendy přímo převažují. Ovšem lze sledovat odklon od výrazné křiklavé barevnosti interiérů, ať už se jedná
o reflexní, nebo syté barvy na dominantní ploše. V kombinaci
s barevností zboží totiž působí spíše na škodu prodeje.

kupních ostrůvků pomocí prodejních stolů
je jeden z trendů, který přichází ze samotného retailu,“ zdůrazňuje Libuše Kopecká.
Kdy se k tomu odhodlat, zaleží na rozsahu
potřebných prací v návaznosti na možnosti rozpočtu. Ale vždy platí, že čím dříve
bude čerpací stranice zrenovována, tím
rychleji se zvednou tržby.

Klíč spočívá
v jasné
komunikaci
a v úderné formě.

Kristýna Jurková, designérka, MBG

jakéhokoliv obchodního prostoru, ať už
postupná či jednorázová, částečná či komplexní, je jednak přirozeným vývojem (každý výrobek či materiál zastarává esteticky
i funkčně), tak cílenou aktivitou, která při
správném uchopení zvedne prodejní čísla
(pracuje se s psychologickým efektem, kdy
zákazník utratí více peněz v prostředí, které se mu líbí a ve kterém se cítí dobře). „Ze

zkušeností se tento remodeling provádí
jednou za tři až pět let,“ radí Kamil Šléška.
Všude tam, kde se nabízí zboží, je očekávána i určitá kultura prodeje, která musí
odpovídat současnosti. „Vyšší přehlednost
zboží pro zákazníka i personál je cestou
k vyšší obratovosti. Zapuštění prodejních
regálů přímo do pultu, nebo vytvoření ná-

I s kvalitně realizovanou prodejní částí
čerpacích stanic dochází v průběhu let ke
stárnutí materiálu a původního designu.
Trendy se mění, stejně jako vědomosti
o prodeji různých druhů zboží. Nemluvě
o technologických možnostech vybavení
interiérů čerpacích stanic. „Ve starších, byť
dobře udržovaných interiérech je zákazníkovi podvědomě méně příjemně, zdrží se
tam kratší dobu a úměrně tomu i utratí
méně peněz. Zatímco na dobře vybavené
INZERCE
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pěkné stanici vnímá podprahově přidanou
hodnotu a je možno ji aplikovat i na cenu
zboží a služeb,“ dokládá Kristýna Jurková.
Kdy je ta správná doba na změnu? Rozhodně za příznivé finanční situace. Design
prodejen není sezonní záležitostí a interiér
bude na zákazníky působit desítky let.
Proto je dobré investovat do kvalitního
návrhu, který nebude po pár letech považovaný za zastaralý.

chvílích, typicky před zavírací dobou, při
předávání hotovosti bezpečnostní agentuře nebo třeba při kontrole správních orgánů,“ konstatuje Jakub Charvát.

Nezbytnou součást
představuje
software a řídicí
systém.

Problémy se mohou objevit i u mechanických kombinačních zámků, kdy nejčastěji
dochází ke ztrátě nastaveného kódu. „Ať
už máte trezor s jakýmkoliv zámkem, věnujte mu pozornost a případný problém
řešte hned,“ doporučuje Jakub Charvát.

Není to jen
o hardwaru

Kromě vybavení pro zákazníky by čerpačka měla být i funkční pro provozovatele, respektive obsluhu. V tomto ohledu
k základnímu vybavení patří také trezory.
„Jde o nedílnou součást benzinky, a platí
to i pro dnešní dobu, pro kterou jsou typičtější platební karty více než hotovost

Trezory lze odemykat klíčem, elektronicky,
nebo mechanickým kombinačním zámkem. Každé řešení má své klady a i zápory. Trezorové klíče jsou na rozdíl od těch
běžných, které nosíme po kapsách, poměrně choulostivé. Pád na zem, zejména
na dlažbu, může způsobit nalomení nebo
odlomení zubu. „Proto kontrolujte stav
klíčů, a pokud na nich objevíte trhlinky
nebo ohyby, začněte situaci okamžitě

Venkovní a vnitřní vybavení čerpací stanice se skládá z různých materiálů a prvků.
Neméně důležité je však i její srdce, které ji pohání. Nezbytnou součástí je proto
její software a řídicí systém. Ty poskytují
systémové možnosti pro zvýšení zájmu
a lepší poskytování služeb. Například jde
o lokální kartový systém, věrnostní systém, efektivní evidenci skladu a objednávkový systém, integraci mycích linek do
POS systému, akceptaci širokého spektra

v peněžence. Je potřeba si totiž uvědomit,
že tu jsou stále vedle hotovosti věci, které
je potřeba chránit, například důležité dokumenty, různé telefonní a jiné kreditem
nabité karty nebo losy,“ poodkrývá Jakub
Charvát, majitel a jednatel společnosti
Charvát. Má-li čerpačka trezor, potom ví,
že jeho korpus je sice trvalý, ale pozornost je potřeba věnovat především jeho
pohyblivým částem – pantům, rozvorovým mechanismům a zejména zámkům.
„Ze zkušeností servisních techniků víme,
že zákazníci volají nejčastěji ve vypjatých

řešit s odborníky,“ upozorňuje Jakub
Charvát. Elektronický zámek jistě ušetří
starosti s ochranou klíče, nemusíte řešit
jeho předávání mezi směnami a s výpovědí zaměstnance jednoduše vymažete
jeho kód. Ale i elektronika s sebou nese
rizika a zapomenutí kódu není to největší. Přestože se trezorové zámky řadí mezi
vysoce spolehlivá zařízení, je to stále jen
elektronika. Dochází u nich k vybití baterie
či opotřebení kontaktů v klávesnici, kdy
třeba i jen jedno nefunkční tlačítko může
znamenat problém při odemykání trezoru.

fleet karet, samoobslužné tankovací automaty, objednávkové kiosky venkovní
(u stojanů) nebo interní (u vchodu), mobilní aplikace věrnostní nebo platební,
recyklační pokladny a další. „Poskytnutí
jmenovaných služeb by mělo být dnes již
standardem každé čerpačky. Potom tu
jsou další služby, které představují vítaný
doplněk. A jakmile je čerpací stanice zavedou, pomohou jim zvýšit produktivitu
a konkurenceschopnost,“ shrnuje Ivo Červený, senior account manager společnosti
Unicode Systems.

Trezory mohou
potrápit
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CUKROVINKY
Vyzkoušejte Orbit mentolové bonbóny!

ENERGETICKÉ NÁPOJE
HELL ENERGY COFFEE SALTED CARAMEL
Pokud hledáte něco speciálního, tak SALTED CARAMEL může
být skvělou alternativou sladkého dezertu. Obsahuje 70 %
mléka, které je zcela bez laktózy, 40 mg/100 ml kofeinu
a extrakty kávy arabika a robusta, bez konzervantů.
Tento unikátní mléčný nápoj s obsahem 250 ml má 100%
recyklovatelný obal, protože nám v HELL záleží na životním
prostředí.

Osvěžující bonbóny v oblíbených příchutích Peppermint a Spearmint.

Mars Czech, s. r. o.
Michelská 1552/58
140 00 Praha 4

+420 227 024 500
contact@cz.mars.com
www.mars.com

MRAŽENÉ POTRAVINY
Pizza Perfettissima – ucelený koncept
občerstvení pro čerpací stanice
Pizza je fenomén, který dobyl svět. Rádi si na ní pochutnají děti i dospělí
– zažene hlad jako rychlovka na ulici nebo na benzínové pumpě. S pizzou
Perfettissima nabízíme našim zákazníkům nejen unikátní produkt, ale
ucelené řešení a moderní koncept jídla.

Dr. Oetker spol. s r. o.
Americká 2335
272 01 Kladno

HELL ENERGY drinks Czech, s. r. o.
V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
+420 602 774 616
info.cz@hellenergy.com
www.hellenergy.com/cs/

+420 702 102 392, +420 724 060 529
pizza-perfettissima@oetker.cz
www.pizza-perfettissima.cz

VYBAVENÍ
Nový pokladní a informační systém
OctoPOS3 pro čerpací stanice,
a nejen pro ně
Divize OCTO-TECHNOLOGY uvedla na konci března 2022 na
trh již třetí generaci pokladního a informačního systému
OctoPOS 3, hojně používaného na čerpacích stanicích po celé
ČR. Jedná se o zcela novou koncepci pokladního systému
s plně grafickou pokladnou.

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
Mattoni Imuno – skvělá chuť pro podporu vaší imunity
Představujeme vám jedinečný mix skvělé ovocné chuti, jemných bublinek,
minerálů a vitamínů (B6, D3, vitamínu A nebo B12), které přispívají k normální
funkci imunitního systému. To vše s nízkým obsahem cukru, bez konzervantů,
umělých barviv a sladidel. Novinka Mattoni Imuno byla vyvinuta ve spolupráci
s odborníky ze Společnosti pro výživu a je dostupná v oblíbeném balení o objemu
0,5 l, a to hned ve dvou jedinečných příchutích – mango s pomerančem a jablko
s kiwi a ananasem.
Mattoni 1873
Horova 3
360 01 Karlovy Vary

+420 800 111 011
info@mattoni.cz
www.mattoni.cz

CUKROVINKY
Ochutnejte čokoládové kuličky Maltesers!
Seznamte se s Maltesers, lahodnými čokoládovými kuličkami s křupavým středem
a lehkou jemnou chutí, které odlehčí jakoukoliv situaci.
Maltesers – Ber život s lehkostí.
OCTO-TECHNOLOGY
– divize společnosti YOUR SYSTEM
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4
+420 727 844 251
info@myocto.cz
www.octo-technology.cz

Mars Czech, s. r. o.
Michelská 1552/58
140 00 Praha 4

+420 227 024 500
contact@cz.mars.com
www.mars.com
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CUKROVINKY
Nové funkční bonbóny Mentos Clean Breath pro svěží dech

SLANÉ POCHUTINY
JOXTY PROTEIN – pro vyšší výkon
JOXTY Protein nabízí pět druhů proteinových chipsů
s obsahem čistě rostlinných bílkovin 22 %, 42 % nebo 50 %.
JOXTY Protein 50 % jsou jediné chipsy na trhu s 50% podílem
proteinu. Bílkoviny chipsům dodávají sójový protein a fazole
fava (v případě 42% a 50% verze). Křupavý snack je ideální
variantou pro všechny sportovce, příznivce zdravého
životního stylu, vegany a vegetariány. Neobsahují lepek.

Řekněte ano dlouhotrvající intenzivní svěžesti s funkčními bonbóny Mentos Clean
Breath! Tyto funkční bonbóny díky svému výjimečnému složení v kombinaci se zinkem
prokazatelně snižují příčiny nepříjemného dechu po dobu více než 2 hodin. Jsou bez
cukru a v praktickém balení, které se vejde do kapsy a obsahuje 30 bonbónů.
Ochutnejte osvěžující variantu Mentos Clean Breath Peppermint s příchutí máty
a extraktem z kůry magnolie! Pokud dáváte přednost ovocné svěží chuti, je tu pro Vás
Mentos Clean Breath Lemon Melissa s příchutí citronu a meduňky.
Perfetti Van Melle Czech Republic, s. r. o.
Tomíčkova 9
148 00 Praha 4

+420 244 466 500
info@cz.pvmgrp.com
www.mentos.cz

ENERGETICKÉ NÁPOJE
Red Bull Summer Edition 250 ml
Nový Red Bull Summer Edition příjemně kombinuje chuť meruňky a jahody s tóny broskve.
Energetický nápoj s příchutí meruňky a jahody – vysoký obsah kofeinu. Red Bull je funkční nápoj,
který vám dává křídla, kdykoliv je potřebujete. Kdy pít Red Bull? Při řízení, ve škole a při studiu,
v práci, při sportu či hraní videoher nebo když se jdete bavit – jak přes den, tak i v noci.
Víc o tom, jak Red Bull dává křídla, najdete na www.redbull.cz.
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Red Bull Česká republika, s. r. o.
Nad Paťankou 10
160 00 Praha 6

new delespine, s. r. o.
Truhlářská 1106/9
110 00 Praha 1 – Nové Město
+420 725 352 967
info@newdelespine.com
www.newdelespine.com

+421 902 965 187
michaela.brejlova@redbull.com
www.redbull.cz

VYBAVENÍ
Komplexní řešení pro gastronomii
dodáváme již 30 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ
GO DATA zdarma, GO VOLÁNÍ zdarma
Užijte si každý měsíc zdarma data nebo volání.

Komplexní dodávka vybavení gastro provozů | Inovativní
gastrotechnologie | NONSTOP servis 24 hodin denně
o víkendech i svátcích po celé České i Slovenské republice
| Instalace a proškolení obsluhy | Poradenská a projekční
činnost
... a to vše s perfektním zákaznickým servisem.
O2 Czech Republic
Za Brumlovkou 226
Praha 4 – Michle

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

DOPLŇKY STRAVY
ENERGIT PRO DĚTI

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

Posilujte imunitu dětí vitamínovými tabletami Energit se
třemi skvělými ovocnými příchutěmi. Nový design s králíky
z klobouku. Obsahuje 9 potřebných vitamínů pro posílení
organismu, obohaceno o vitamín D3 pro pevné a zdravé
kosti. S přírodními aromaty, bez cukru a bez chemických
konzervantů.

VITAR, s.r.o.
třída Tomáše Bati 385
763 02 Zlín

+420 549 121 872
vitar@vitar.cz
www.vitar.cz

PROJEKT

SLEDUJTE DĚNÍ NA ČERPACÍCH STANICÍCH
PO CELÝ ROK
ZPRAVODAJSKÝ WEB

MĚSÍČNÍ NEWSLETTER

STRÁNKA NA FACEBOOKU

WWW.CERPACKA.CZ

ČERPAČKA NEWS

WWW.FACEBOOK.COM/CERPACKA

www.atozregistrace.cz/cerpacka

KONGRES ČERPAČKA

SPECIÁL ČERPAČKA
2x ROČNĚ

8. 9. 2022, AQUAPALACE HOTEL PRAGUE
Jednou ročně probíhá celodenní kongres,
který řeší aktuální témata trhu. Jeho cílem
je informovat a inspirovat provozovatele
benzinek, aby obstáli v konkurenčním boji
a zvýšili své tržby.

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

• NÁKLAD 4600 VÝTISKŮ
• VYCHÁZÍ NA JAŘE A NA PODZIM
• AKTUÁLNÍ TÉMATA,
INFORMACE O KONGRESU

• 250 ÚČASTNÍKŮ
• 63 % ZÁSTUPCŮ ČERPACÍCH STANIC
A CENTRÁL JEJICH SÍTÍ
• 90 DOSAVADNÍCH PARTNERŮ

REGISTRUJTE SE NA
www.kongrescerpacka.cz
KONTAKTY:

REDAKČNÍ SPOLUPRÁCE:

INZERCE, PARTNERSTVÍ KONGRESU:

INFORMACE O KONGRESU:

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

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

Martina Králová
tel.: +420 733 188 184
e-mail: martina.kralova@atoz.cz

Pro podporu vaší imunity
Ovocná chuť s vitamíny a zinkem

ese nce

