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ÚVODNÍK

PETR HŘÍBAL, ŠÉFREDAKTOR

PALEC NAHORU!

PALEC DOLŮ!

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

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

Všechny 
názory 

a podněty 
jsou 

vítány!

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

P říležitostná práce 
na polích a v sadech 
už je pro mě bohu-
žel jenom minulostí 
přeplněnou neopa-
kovatelnými zážitky 

a vzpomínkami na krásné a veskrze 
bezstarostné časy. O jejich alespoň 
částečné oživení se pokouším občasným 
sázením, pletím, sklízením i pojídáním 
plodů, které nám laskavá příroda nezišt-
ně předkládá. A my si je od ní bereme 

hrstí více než vrchovatou. Někte-
ří s rozvahou, jiní nezřízeně. Je to 
samozřejmě každého volba. To bych 
si ani nedovolil rozporovat, natož 
radit či doporučovat. 

Ale po nedávné opravdu zajíma-
vé a v mnohém objevné návštěvě 

jednoho potravinářského provozu jsem 
si uvědomil, že ne všichni máme jasno 
v poměrně důležité okolnosti spojené 
s tím, co konzumujeme. Myslím tím fakt, 
že vše, co nabízejí obchody s potravina-
mi, má za sebou poměrně dlouhou 
a složitou cestu. Její obtížnost je samo-
zřejmě dána charakterem jednotlivého 
produktu. Při jeho nákupu bychom, 
i v zájmu udržení naděje na zachování 
aspoň trochu zářné budoucnosti naší 
planety a všeho, co na ní žije a roste, 
měli mít na paměti například to, že krá-
va mléko nedává. Musí se podojit, po-
tom upravit a přelít do vhodného obalu. 
Maso samozřejmě neroste v chladicím 

MEZITÍM NA SLOVENSKU

To je výborný nápad! Návštevu na farme 
či vo výrobe pomocou virtuálnej reality by 
mohli absolvovať všetci, ktorí pravidelne 
vyhadzujú potraviny. Bohužiaľ, nie každý má 
možnosť vidieť a vedieť, čo všetko predchád-
za tomu, aby sme si mohli dať na raňajky 
rožok s maslom, šunkou a paradajkou. Naj-
lepšie to poznajú tí, ktorí sa už snažili niečo 
vypestovať a vychovať. Práca je to neuveri-
teľne ťažká a nie vždy človek dospeje k vý-
sledku. Ak sa mu to však podarí, neviem si 
predstaviť toho, kto by potom dokázal plody 
svojej námahy zahodiť do koša bez toho, 
aby ho pichlo pri srdci.

 Plody
 Neznalost
 Realita

boxu. O zvířata je nutné se pečlivě sta-
rat, maso z jatek následně přesunout do 
podniku, kde ho šikovní a zdatní jedinci 
zpracují a zabalí tak, aby vydrželo cestu 
do místa prodeje. Ani ovoce a zelenina 
nenaskáčou samy od sebe do přepra-
vek či bedýnek, které se pak v obchodě 
„chlubí“ svým lákavým obsahem.  

Pro ujasnění výše uvedeného bych si 
dovolil navrhnout, abychom měli všichni 
možnost třeba na internetu zhlédnout 
video srozumitelným způsobem popi-
sující putování přinejmenším základních 
potravin na pulty obchodů. Ideální, ale 
aspoň ne zatím úplně reálné, by samo-
zřejmě bylo vidět vše na vlastní oči. 
Vím, není to všude možné. Třeba by ale 
mohla pomoci dnes už dostupná a stále 
se rozšiřující virtuální realita. Když se mů-
žeme s její pomocí učit řídit vozidla, proč 
bychom se nemohli „projít“ například 
pekárnou, mlékárnou nebo masným 
závodem? Takové poznání by mohlo po-
moci snížit plýtvání potravinami a třeba 
taky nadváhu těch, kteří se i z nevědo-
mosti přejídají. O vyjádření úcty těm, 
kteří za tím vším stojí, ani nemluvě.

P
a vzpomínkami na krásné a veskrze 
bezstarostné časy. O jejich alespoň 
částečné oživení se pokouším občasným 
sázením, pletím, sklízením i pojídáním 
plodů, které nám laskavá příroda nezišt-
ně předkládá. A my si je od ní 

hrstí více než vrchovatou
ří s rozvahou, jiní nezřízeně. Je to 
samozřejmě každého volba. To bych 

vé a v mnohém objevné návštěvě 
jednoho potravinářského provozu jsem 

si uvědomil, že ne všichni máme jasno 
v poměrně důležité okolnosti spojené 
s tím, co konzumujeme. Myslím tím fakt, 
že vše, co nabízejí obchody s potravina-
mi, má za sebou poměrně dlouhou 
a složitou cestu
zřejmě dána charakterem jednotlivého 
produktu. Při jeho nákupu bychom, 
i v zájmu udržení naděje na zachování 
aspoň trochu zářné budoucnosti naší 
planety a všeho, co na ní žije a roste, 
měli mít na paměti například to, že krá-
va mléko nedává. Musí se podojit, po-
tom upravit a přelít do vhodného obalu. 
Maso samozřejmě neroste v chladicím 

Poznání
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Živočišně, 
anebo rostlinně? 26

Inspirace

Třetí automatizovaná 
prodejna otevřena 28
Jiří Smetana: Z retailu 
se vytrácí pokora 34
Zájem o privátní 
značky poroste 36
Branding buduje 
dlouhodobé vztahy 38

Rozhovor Setkání

Jana Trnovská: 
Zamíříme 
do krajských měst 22

100% pokrytí všech segmentů FMCG maloobchodu a velkoobchodu:

Vybavení 
obchodu

Osvětlení je součástí 
obchodní strategie 52 Logistika

Skladů na míru přibývá 
i díky automatům a fotovoltaice 56

Mezinárodní kuchyní 
hýbe vývoj cen v Česku 40
Konec roku bude 
jednoznačně masný 46
Proteinové výrobky 
se těší velké oblibě 48
Zahřívaný tabák 
stoupá 50

CatScan

Barometr 6
Agenda 7
Ve stručnosti 8
Kdo je kde 10
Blog 12
SIAL
Paris 2022 14
Fotoreport 16
Analýza 
TOP 50 20

Co jsme 
viděli…

Téma 
vydání



ATOZ Group vás zve na novou akci na podporu udržitelnosti:

Czech and Slovak 
Sustainability Summit 

čtvrtek 20. dubna 2023, WPP Campus, Praha

Konference, semináře a další akce zaměřené na udržitelnost vyrostly v poslední době jako houby 
po dešti, což je věc rozhodně dobrá, jak pro planetu samotnou, tak pro snahy podpořit udržitelnost 
na lokálních trzích. Ve společnosti ATOZ Group (přední poskytovatel B2B informací a organizátor 

odborných akcí v ČR a SR) jsme nicméně přesvědčeni, že je zde prostor minimálně pro jednu další.

Czech and Slovak Sustainability Summit nabídne trhu několik klíčových věcí:
•  silné zaměření na praktickou udržitelnost – žádný greenwashing, žádné plané řeči
•  široký záběr: výroba, stavebnictví, retail, pharma, packaging, supply chain, logistika a doprava
•  spolupráci se špičkovými odborníky na udržitelnost
•  pořadatele s 30letou zkušeností s organizací odborných akcí
•  rozsáhlou, celoroční medializaci summitu
•  prostor pro diskuzi, výměnu informací a nápadů a networking
•  kompletní pokrytí českého i slovenského trhu

Jak se můžete zapojit do akce Czech and Slovak Sustainability Summit?
•  Staňte se partnerem summitu a dejte všem vědět, že podporujete udržitelnost
•  Prezentujte svá udržitelná řešení v programu konference Udržitelnost v praxi
•  Ucházejte se o ocenění „Udržitelný projekt roku“
•  Potkejte lidi, kteří by mohli mít zájem o váš projekt
•  Zúčastněte se této unikátní akce a rozšiřte své znalosti a pochopení udržitelnosti

Odborný garant:

Zaregistrujte se k odběru newsletteru summitu a buďte první, 
kteří dostanou novinky o akci a pozvánku!

atozregistrace.cz/sustainability-summit

Ústav udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT 
pod vedením prof. Vladimíra Kočího

Kontakty:

Kateřina Osterrothová
program director
Tel.: +420 604 105 229
katerina.osterrothova@atoz.cz

Pavel Kotrbáček
sales manager
Tel.: +420 605 296 739
pavel.kotrbacek@atoz.cz

0610-22_Sustainability Summit 2023_inz_240x340.indd   10610-22_Sustainability Summit 2023_inz_240x340.indd   1 15/11/2022   09:0815/11/2022   09:08

4

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

NAVIGACE

Vladimír Kočí, 
Kateřina Osterrothová: 
Projekt není udržitelný 
tím, že to řeknete 17

Z
a
 š

ip
k

ou
! 
(n

eb
o 

n
e)

Živočišně, 
anebo rostlinně? 26

Inspirace

Třetí automatizovaná 
prodejna otevřena 28
Jiří Smetana: Z retailu 
se vytrácí pokora 34
Zájem o privátní 
značky poroste 36
Branding buduje 
dlouhodobé vztahy 38

Rozhovor Setkání

Jana Trnovská: 
Zamíříme 
do krajských měst 22

100% pokrytí všech segmentů FMCG maloobchodu a velkoobchodu:

Vybavení 
obchodu

Osvětlení je součástí 
obchodní strategie 52 Logistika

Skladů na míru přibývá 
i díky automatům a fotovoltaice 56

Mezinárodní kuchyní 
hýbe vývoj cen v Česku 40
Konec roku bude 
jednoznačně masný 46
Proteinové výrobky 
se těší velké oblibě 48
Zahřívaný tabák 
stoupá 50

CatScan

Barometr 6
Agenda 7
Ve stručnosti 8
Kdo je kde 10
Blog 12
SIAL
Paris 2022 14
Fotoreport 16
Analýza 
TOP 50 20

Co jsme 
viděli…

Téma 
vydání



6

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

BAROMETR

Největší zdražení 
vykázalo čerstvé zboží

 V říjnu a polovině listopadu 2022 se 
průměrná hodnota spotřebního koše navý-
šila o 3,54 %, z původních 2 198,10 Kč na 
2 278,90 Kč. Navýšení cen bylo zaznamená-
no u všech deseti sledovaných obchodníků. 
Nejvyšší nárůst cen se odehrál v řetězci Glo-
bus, a to o celých 8,29 %, což představuje 
meziměsíční nárůst o 182 Kč. K významné-
mu nárůstu cen došlo i v řetězci Makro, a to 
o 7,10 %, což představuje 124 Kč.

K nárůstu cen došlo u všech ze třech sledovaných 
kategorií. Největší navýšení bylo zaznamenáno 
u čerstvých výrobků, a to o 5,96 %. K vysokému 
nárůstu průměrných cen došlo i u koloniálního 
zboží, a to o 3,4 %. U drogistického zboží došlo 
k minimálnímu 0,27% navýšení průměrné mě-
síční ceny. 

V rámci promoční aktivity byl zaznamenán vel-
ký pokles promočních cen u koloniálního zboží, 
a to v průměru o 12 %. U čerstvých výrobků do-
šlo k mírnému osmiprocentnímu navýšení prů-
měrného počtu akčních cen oproti předešlému 
měsíci. Mimo Makro, kde se průměrná hodnota 
spotřebního koše pohybovala v říjnu a polovině 
listopadu 2022 na úrovni 1 864,70 Kč, zákazníci 
nejvýhodněji nakoupili v prodejnách  Albert HM 
(2 133 Kč). 

Meziročně největší nárůst obratu v září 
zaznamenala kategorie másla a margaríny

3‚54 %
 V porovnání se zářím 2022 vzrostla 
průměrná cena spotřebního koše v říjnu 
a polovině listopadu 2022 o 3,54 %.

2 278,90 Kč

 Průměrná cena spotřeb-
ního koše vzrostla v říjnu 
a polovině listopadu 2022 
z původních 2 198,10 Kč 
na 2 278,90 Kč.

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

TOP 10 POTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

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

Meziroční změna hodnoty prodeje (9/2022 vs. 9/2021, v %)

 Pivo    5,6

 Sýry    11,8

 Tvrdý alkohol   1,7

 Čokoládové cukrovinky 10,0

 Sušenky a oplatky  17,5

 Víno*    -0,1

 Másla a margaríny  35,6

 Vody    9,6

 Mléka    21,5

 Káva     3,1

* ČR, elektronická data moderního trhu

TOP 10 NEPOTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

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

Meziroční změna hodnoty prodeje (9/2022 vs. 9/2021, v %)

 Papírové produkty 31,4

 Krmivo pro psy a kočky 21,9

 Prací prostředky 8,3

Péče o vlasy 8,9

 Péče o zuby* 3,7

 Čisticí prostředky 4,4

 Dekorativní kosmetika* 18,7

 Osobní hygiena 2,3

 Péče o tělo* 13,9

 Dětská strava 7,2

* ČR, elektronická data moderního trhu

Z proteinových výrobků Češi preferují tyčinky
 Ty z českých domácností, které nakupují proteinové nebo energetické produkty, kupují 
hlavně proteinové tyčinky (56 %). Více oblíbené jsou mezi ženami (ženy 68 % vs. muži 43 %) 
a ve věkové kategorii 30–44 let (64 %). Na druhém místě jsou energetické tyčinky (45 %), které 
jsou oblíbenější mezi muži ve věku 45–59 let (54 %). V říjnovém průzkumu na reprezentativ-
ním vzorku české populace ve věku 18+ o velikosti 500 respondentů společnost InsightLab 
zjišťovala, jak se čeští spotřebitelé chovají při nákupu proteinových a energetických výrobků.

Trhu proteinových a energetických výrobků domi-
nují tyčinky. Pro 38 % spotřebitelů jsou proteino-
vé tyčinky na prvním místě, následují energetic-
ké (29 %). Dále jsou oblíbené proteinové nápoje 
nebo ovesné kaše s proteinem. Ostatní typy 
těchto výrobků, jako jsou tablety, shoty, kuličky 
nebo gely, jsou zastoupeny výrazně méně. Ani 
proteinové chipsy si zatím nezískaly oblibu čes-

Které proteinové a energetické 
potraviny spotřebitelé někdy kupují

kých spotřebitelů (10 %). Na trhu se také objevují 
collagenové výrobky. Ale jak vyplývá z průzkumu, 
místo na trhu si zatím hledají. Proteinové tyčinky 
nakupují spotřebitelé nejčastěji 1–3× do měsíce 
(38 %). Ostatní typy proteinových nebo ener-
getických výrobků jsou pořizovány s frekvencí 
jednou za měsíc nebo nižší. Spotřebitelé tyto vý-
robky nakupují hlavně v hypermarketech (51 %), 
následně v supermarketech (40 %) nebo v di-
skontech (32 %). Ve specializovaných kamenných 
obchodech s potravinami tyto výrobky nakupuje 
21 % spotřebitelů. Koupě těchto výrobků v posi-
lovně nebo fi tness centru nebo u výživového po-
radce/trenéra je minoritní (do 5 %). Spotřebitelé 
je nejčastěji konzumují ve formě tyčinek (55 %), 
druhé místo obsadila tekutá forma (20 %). 

Vývoj cen spotřebního koše (v Kč)

41. 42. 43. 44. 45.

Albert SM 2109,2 2100,2 2274,2 2133,2 2204,2

Albert HM 2224,2 2138,2 2095,2 2099,2 2031,2

Billa 2333,2 2156,2 2379,2 2268,2 2068,2

Globus 2505,3 2347,3 2264,3 2291,4 2426,3

Kaufland 2322,8 2272,7 2385,7 2 296,0 2 329,0

Lidl 2410,3 2415,3 2435,2 2456,2 2423,2

Makro 1831,7 1874,8 1829,1 1899,4 1885,7

Penny 
Market 2213,2 2365,2 2213,2 2225,2 2324,2

Tesco HM 2502,2 2502,2 2496,2 2437,2 2449,2

Tesco SM 2515,2 2494,2 2511,2 2436,2 2481,2

Vývoj cen v období 5. 10. – 15. 11. 2022

Proteinové tyčinky 56 %

Energetické tyčinky 45 %

Proteinové drinky 35 %

Ovesná kaše s proteinem 35 %

Proteinové oplatky/sušenky 18 %

Přírodní proteinový koncentrát v prášku 15 %
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AGENDA

19. 4. 2023
PRAHA 

ČERPAČKA
11. kongres pro 
provozovatele čerpacích 
stanic

 V dubnu proběhne v Aquapalace Hotelu Pra-
gue už 11. ročník kongresu Čerpačka. Celodenní 
akce řeší aktuální témata, která hýbou světem čer-
pacích stanic a dotýkají se každodenní práce ma-
jitele, provozovatele či nájemce čerpací stanice. Cí-
lem kongresu je informovat a inspirovat provo-
 zovatele benzinek, aby obstáli v konkurenčním 

boji. Během celého dne se účastníci budou moci 
zapojit jak do oficiálních diskusí v rámci programu, 
tak do neformálních debat o přestávkách. Již od 
rána budou k dispozici stánky partnerů akce, na 
nichž představí své produkty a služby. V programu 

 26. 2. – 2. 3. 2023
DÜSSELDORF

EUROSHOP 2023
platforma obchodu 
a reklamy

 Od 26. února do 2. března 2023 se na düssel-
dorfském výstavišti uskuteční již 21. ročník veletr-
hu EuroShop, největšího mezinárodního veletrhu 
pro maloobchod na světě. Seznam již přihlášených 
firem je dlouhý. Zvláště velké oblibě se těší oblasti 
maloobchodní technologie, chlazení a energetic-
ký management, vybavení prodejen, design pro-
dejen & vizuální merchandising. Přehled všech při-
hlášených vystavovatelů najdete na níže uvedeném 
webu (zdroj: Messe Düsseldorf). 

www.euroshop.de
+420 541 152 397
mvach@bvv.cz 

Detailní informace 
o dalších chystaných 
retailových akcích najdete na: 
www.zboziaprodej.cz/udalosti

mimo jiné vystoupí uznávaný klinický psycholog 
a profesor lékařské psychologie Radek Ptáček, kte-
rý poradí, jak zvládat krize nejen v pracovním, ale 
i soukromém životě. 

www.kongrescerpacka.cz
+420 733 559 495
jana.lysakova@atoz.cz

Připravte se! Hrajeme! 
Vyhrajte jednu z 52 poukázek na nákup v hodnotě 5 000 Kč a více než 50 tisíc dalších 
cen. Stačí nakupovat potraviny značek kvality, vystřihovat loga, nalepovat a posílat. 
Soutěžit můžete sami nebo v týmu a zvýšit tak šance na výhru!

Herní karty ke stažení
a více na akademiekvality.cz 

NÁKUPY 
ZDARMA
SI STŘIHNETE 
RAZ DVA

Klasa_Soutez_2022_KV_240x170_Zbozi_prodej_270.indd   1Klasa_Soutez_2022_KV_240x170_Zbozi_prodej_270.indd   1 07.11.2022   15:1607.11.2022   15:16
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BAROMETR

Největší zdražení 
vykázalo čerstvé zboží

 V říjnu a polovině listopadu 2022 se 
průměrná hodnota spotřebního koše navý-
šila o 3,54 %, z původních 2 198,10 Kč na 
2 278,90 Kč. Navýšení cen bylo zaznamená-
no u všech deseti sledovaných obchodníků. 
Nejvyšší nárůst cen se odehrál v řetězci Glo-
bus, a to o celých 8,29 %, což představuje 
meziměsíční nárůst o 182 Kč. K významné-
mu nárůstu cen došlo i v řetězci Makro, a to 
o 7,10 %, což představuje 124 Kč.

K nárůstu cen došlo u všech ze třech sledovaných 
kategorií. Největší navýšení bylo zaznamenáno 
u čerstvých výrobků, a to o 5,96 %. K vysokému 
nárůstu průměrných cen došlo i u koloniálního 
zboží, a to o 3,4 %. U drogistického zboží došlo 
k minimálnímu 0,27% navýšení průměrné mě-
síční ceny. 

V rámci promoční aktivity byl zaznamenán vel-
ký pokles promočních cen u koloniálního zboží, 
a to v průměru o 12 %. U čerstvých výrobků do-
šlo k mírnému osmiprocentnímu navýšení prů-
měrného počtu akčních cen oproti předešlému 
měsíci. Mimo Makro, kde se průměrná hodnota 
spotřebního koše pohybovala v říjnu a polovině 
listopadu 2022 na úrovni 1 864,70 Kč, zákazníci 
nejvýhodněji nakoupili v prodejnách  Albert HM 
(2 133 Kč). 

Meziročně největší nárůst obratu v září 
zaznamenala kategorie másla a margaríny

3‚54 %
 V porovnání se zářím 2022 vzrostla 
průměrná cena spotřebního koše v říjnu 
a polovině listopadu 2022 o 3,54 %.

2 278,90 Kč

 Průměrná cena spotřeb-
ního koše vzrostla v říjnu 
a polovině listopadu 2022 
z původních 2 198,10 Kč 
na 2 278,90 Kč.

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

TOP 10 POTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

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

Meziroční změna hodnoty prodeje (9/2022 vs. 9/2021, v %)

 Pivo    5,6

 Sýry    11,8

 Tvrdý alkohol   1,7

 Čokoládové cukrovinky 10,0

 Sušenky a oplatky  17,5

 Víno*    -0,1

 Másla a margaríny  35,6

 Vody    9,6

 Mléka    21,5

 Káva     3,1

* ČR, elektronická data moderního trhu

TOP 10 NEPOTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

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

Meziroční změna hodnoty prodeje (9/2022 vs. 9/2021, v %)

 Papírové produkty 31,4

 Krmivo pro psy a kočky 21,9

 Prací prostředky 8,3

Péče o vlasy 8,9

 Péče o zuby* 3,7

 Čisticí prostředky 4,4

 Dekorativní kosmetika* 18,7

 Osobní hygiena 2,3

 Péče o tělo* 13,9

 Dětská strava 7,2

* ČR, elektronická data moderního trhu

Z proteinových výrobků Češi preferují tyčinky
 Ty z českých domácností, které nakupují proteinové nebo energetické produkty, kupují 
hlavně proteinové tyčinky (56 %). Více oblíbené jsou mezi ženami (ženy 68 % vs. muži 43 %) 
a ve věkové kategorii 30–44 let (64 %). Na druhém místě jsou energetické tyčinky (45 %), které 
jsou oblíbenější mezi muži ve věku 45–59 let (54 %). V říjnovém průzkumu na reprezentativ-
ním vzorku české populace ve věku 18+ o velikosti 500 respondentů společnost InsightLab 
zjišťovala, jak se čeští spotřebitelé chovají při nákupu proteinových a energetických výrobků.

Trhu proteinových a energetických výrobků domi-
nují tyčinky. Pro 38 % spotřebitelů jsou proteino-
vé tyčinky na prvním místě, následují energetic-
ké (29 %). Dále jsou oblíbené proteinové nápoje 
nebo ovesné kaše s proteinem. Ostatní typy 
těchto výrobků, jako jsou tablety, shoty, kuličky 
nebo gely, jsou zastoupeny výrazně méně. Ani 
proteinové chipsy si zatím nezískaly oblibu čes-

Které proteinové a energetické 
potraviny spotřebitelé někdy kupují

kých spotřebitelů (10 %). Na trhu se také objevují 
collagenové výrobky. Ale jak vyplývá z průzkumu, 
místo na trhu si zatím hledají. Proteinové tyčinky 
nakupují spotřebitelé nejčastěji 1–3× do měsíce 
(38 %). Ostatní typy proteinových nebo ener-
getických výrobků jsou pořizovány s frekvencí 
jednou za měsíc nebo nižší. Spotřebitelé tyto vý-
robky nakupují hlavně v hypermarketech (51 %), 
následně v supermarketech (40 %) nebo v di-
skontech (32 %). Ve specializovaných kamenných 
obchodech s potravinami tyto výrobky nakupuje 
21 % spotřebitelů. Koupě těchto výrobků v posi-
lovně nebo fi tness centru nebo u výživového po-
radce/trenéra je minoritní (do 5 %). Spotřebitelé 
je nejčastěji konzumují ve formě tyčinek (55 %), 
druhé místo obsadila tekutá forma (20 %). 

Vývoj cen spotřebního koše (v Kč)

41. 42. 43. 44. 45.

Albert SM 2109,2 2100,2 2274,2 2133,2 2204,2

Albert HM 2224,2 2138,2 2095,2 2099,2 2031,2

Billa 2333,2 2156,2 2379,2 2268,2 2068,2

Globus 2505,3 2347,3 2264,3 2291,4 2426,3

Kaufland 2322,8 2272,7 2385,7 2 296,0 2 329,0

Lidl 2410,3 2415,3 2435,2 2456,2 2423,2

Makro 1831,7 1874,8 1829,1 1899,4 1885,7

Penny 
Market 2213,2 2365,2 2213,2 2225,2 2324,2

Tesco HM 2502,2 2502,2 2496,2 2437,2 2449,2

Tesco SM 2515,2 2494,2 2511,2 2436,2 2481,2

Vývoj cen v období 5. 10. – 15. 11. 2022

Proteinové tyčinky 56 %

Energetické tyčinky 45 %

Proteinové drinky 35 %

Ovesná kaše s proteinem 35 %

Proteinové oplatky/sušenky 18 %

Přírodní proteinový koncentrát v prášku 15 %
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VE STRUČNOSTI

Podzimní Sbírka 
potravin vynesla 
520 tun zboží

 Dary od zákazníků opět přispěly k napl-
nění skladů potravinových bank. V podzim-
ním kole celorepublikové akce Sbírka potra-
vin se ve více než 1 400 prodejnách podařilo 
vybrat 468 tun potravin. Z nich lze připravit 
až 936 tisíc porcí jídla. Zákazníci v podzimní 
Sbírce potravin přispěli i 52 tunami základní dro-
gerie a hygienických potřeb. Navíc až do 22. lis-
topadu mohli Češi darovat potraviny a drogerii 
rovněž prostřednictvím on-line nákupů. A to na 
Košík.cz, Rohlik.cz a iTesco.cz. K myšlence po-
moci lidem v nouzi se letos přihlásily obchodní 
řetězce Albert, Billa, Coop, Globus, Kaufland, 
Lidl, Makro, Penny Market, Tesco a sítě drogerií 
dm drogerie markt a Rossmann. Darované zboží 
se převezlo do skladů potravinových bank. Odtud 
se přes jednotlivé charitativní organizace i města 
a obce rozveze potřebným. 

dm drogerie markt 
bilancovala

 Na listopadové bilanční tiskové konfe-
renci shrnuly obchodní rok 2021/2022 společ-
nosti dm drogerie markt jednatelky Markéta 
Kajabová, zodpovědná za resort expanze, 
a Martina Horká, zodpovědná za resort mar-
ketingu a nákupu. Firmě se podařilo dynamicky 
navýšit obrat o 11‚38 % na 13‚8 miliardy Kč s in-
terní mírou inflace pouhých 0‚67 % v dm nákupním 
koši. Do rozvoje prodejen, logistiky a IT infrastruk-
tury investovala 122 milionů Kč. Díky expanzi vy-
tvořila 253 nových pracovních míst. Trvale pracuje 
na technologických inovacích, nedávno spustila 
formát živého nakupování dmLive, rozšířila na-
bídku udržitelného sortimentu, a to jak o potraviny 
dmBio, tak například o novou značku no planet b. 
Na CSR aktivity věnovala více než 23 milionů Kč.

Více se dozvíte na www.zboziaprodej.cz. 

Globus nabízí 
elektronickou nebo 
zkrácenou účtenku

Pro 700 tisíc členů oblíbeného věrnostního pro-
gramu Globus Bonus vytiskl retailer ročně na 
13 mi lionů účtenek. Každý z nich si tak odnesl 
ke svým dvaadvaceti nákupům účtenky v sou-
hrnné délce pěti metrů. Pro uživatele mobilní 
aplikace Můj Globus to může být minulost. 

Nejekologičtější účtenka je ta, která se nevy-
tiskne. Nabídka elektronické účtenky je pro 
všechny zákazníky programu Globus Bonus. 
Podle předpokladů řetězce bude velké množství 
zákazníků časem chtít pouze elektronický doklad, 
který je k přírodě nejšetrnější. Aplikace jej navíc 
uchová po dobu dvou let. Zákazníci, kteří nejsou 
ve věrnostním programu Globus Bonus, mohou 
u pokladny místo klasické účtenky žádat její zkrá-
cenou variantu. 

Lego otevřelo první 
obchod v Česku
 Společnost Lego Group otevřela svůj 
první obchod Lego v České republice v praž-
ském obchodním centru Westfield Chodov. 
Kromě produktů nabízí také 3D model z české 
historie a zábavné aktivity pro děti.

První prodejna Lego v tuzemsku se rozprostírá na 
ploše 190 m² v nultém patře nákupního centra 
Westfield Chodov. Malí i velcí zákazníci tady 
mohou nejen nakupovat, ale i si hrát. Nabízí se jim 
například věž pro stavění různých minifigurek nebo 
interaktivní hrací stůl. Stěna Pick a Brick je způsob, 
jak si zákazníci vyberou a koupí právě ty dílky, které 
potřebují pro své stavby. „Otevření našeho prvního 
obchodu v České republice je důležitým milníkem 
a dokazuje odhodlání rozšiřovat příležitosti pro fa-
noušky všech věkových kategorií, aby se mohli se-
známit s touto značkou. V prodejně je k dispozici 

Black Friday 
už nebude tak 
atraktivní
 Neodolatelné slevy v desítkách procent 
během nákupní horečky zvané Black Friday 
budou brzy spíše minulostí. Umělému ohý-
bání cen, ke kterému běžně docházelo, nově 
zamezí takzvaná tlačítková novela. Průměrná 
výše slev se tak sníží.

Novela zákona, kterou v listopadu schválil Senát 
a podepsal prezident, by měla být účinná přibližně 
na přelomu roku. Pomůže narovnat trh, tedy roz-
díly mezi velkými a malými prodejci. Kromě regu-
lace výprodejů zamezí falešným recenzím a upřes-
ňuje odstupování od koupě nebo reklamace, jak 
upozorňuje společnost Shoptet. Lákavé, byť často 
na oko dělané slevy by tak postupně měly zmizet. 
„Věříme, že dojde k narovnání trhu ve prospěch 
malých a středně velkých obchodníků, kteří neměli 
takové možnosti a vliv jako největší hráči,“ přibli-
žuje ředitel společnosti Shoptet Samuel Huba. 

Galerie Vaňkovka 
s novou věrnostní 
aplikací
 Brněnské nákupní centrum Galerie Vaň-
kovka spustilo od listopadu novou věrnostní 
aplikaci pojmenovanou Jsem Vaňkovka. Jejím 
prostřednictvím mohou její návštěvníci získá-
vat body a odměny. Na první uživatele čeká 
dárek a zároveň šance vyhrát poukaz na 
nákup v hodnotě 2 000 korun.

Od začátku listopadu je pro majitele iPhonů i An-
droidů dostupná věrnostní aplikace Jsem Vaň-
kovka. Uživatele čeká bodová odměna za každou 
návštěvu obchodního centra. V budoucnu plánuje 
Vaňkovka podobnou formou honorovat i nákupy 
u jednotlivých nájemců či účast na akcích kona-
ných v prostorách galerie. „Za nasbírané body 
mohou uživatelé získat kupříkladu slevy či vou-
chery na produkty vybraných obchodů, poukazy 
na nákup ve Vaňkovce či populární předměty z na-
šeho merche,“ popisuje Tomáš Knop, ředitel Gale-
rie Vaňkovka. 

77%
Společně tak každoročně vytřídíme 
a předáme k dalšímu zpracování okolo 
77 % prodaných obalů v ČR. 

www.ekokom.cz  |  www.jaktridit.cz  |  www.trideni.cz 

Díky spolupráci průmyslu, obcí a měst 
mají občané ČR k dispozici více než 
678 tisíc barevných kontejnerů 
a menších nádob na třídění odpadů.678 446
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:
VE STRUČNOSTI

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



nejen největší sortiment výrobků, ale také mnoho 
příležitostí, jak si s kostkami hrát,“ informuje 
Adria na Jahňáková, generální ředitelka společnosti 
Lego Group pro Českou a Slovenskou republiku. 

Letiště nabízí 
koncept Future 
is Local
 Lokální a udržitelný concept store na-
zvaný Future is Local byl otevřen na Letišti 
Václava Havla v Praze. Nabízí prostor třiceti 
českým a slovenským značkám. Zákazníci jej 
najdou v Terminálu 2. S projektem přišlo české ve-
dení společnosti Lagardère Duty Free, která je sou-
částí skupiny Lagardère Travel Retail. Design inte-
riéru vznikal pod taktovkou nynějších i bývalých 
studentů Mendelovy univerzity v Brně. Vše s ohle-
dem na minimalizaci dopadů na životní prostředí. 
Veškeré vybavení vyrobila místní firma z udržitel-
ných, recyklovaných a repasovaných materiálů. 
Jsou mezi nimi recyklované dřevo nebo vinylové 
podlahy z PET lahví. Materiály bude možné v bu-
doucnu recyklovat. Richard Procházka, CEO spo-
lečnosti Lagardère Travel Retail Česká republika, 

komentuje: „Myšlenka, na níž jsme celý koncept 
vystavěli, je jasná. Budoucnost je v lokálních zdro-
jích zboží, služeb, materiálů a hlavně lidí. Ve Future 
is Local věříme v místní výrobu a poctivé řemeslo, 
naše dědictví a tradici. Podle toho si také vybíráme 
dodavatele.“ 

On-line nákupy 
se přesouvají do 
kamenných prodejen
 Vlna oblíbenosti on-line prodejců, která 
vrcholila v době covidových restrikcí, mírně 
opadá. Zákazníci se nyní přesouvají do ka-
menných prodejen. Vyplývá to z dat české 
benefitní karty pro zaměstnance LemonPay.

Před několika měsíci nastal přesun z on-line pro-
středí do kamenných obchodů. „Zejména od jar-
ních měsíců pozorujeme velký přesun nakupujících 
do kamenných prodejen. Meziměsíční nárůst 
v tomto segmentu je kolem pěti až deseti procent. 
Obrovským fenoménem jsou menší prodejny 
a vietnamské večerky. Naši klienti u nich platí oproti 
minulému roku dvojnásobně více,“ uvádí Zoltán 
Finta, obchodní ředitel LemonPay. V minulém roce 
se potraviny s LemonPay kartou nakupovaly v 70 % 
případů v kamenných prodejnách, zbytek pak na 
internetu. To v letošním roce se rozdíl ještě navýšil, 
do prodejen fyzicky chodí pravidelně už více než 
80 % klientů této české benefitní karty. 

77%77%
Společně tak každoročně vytřídíme 
a předáme k dalšímu zpracování okolo 
77 % prodaných obalů v ČR. 

www.ekokom.cz  |  www.jaktridit.cz  |  www.trideni.cz 

Díky spolupráci průmyslu, obcí a měst 
mají občané ČR k dispozici více než 
678 tisíc barevných kontejnerů 
a menších nádob na třídění odpadů.678 446
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VE STRUČNOSTI

Podzimní Sbírka 
potravin vynesla 
520 tun zboží

 Dary od zákazníků opět přispěly k napl-
nění skladů potravinových bank. V podzim-
ním kole celorepublikové akce Sbírka potra-
vin se ve více než 1 400 prodejnách podařilo 
vybrat 468 tun potravin. Z nich lze připravit 
až 936 tisíc porcí jídla. Zákazníci v podzimní 
Sbírce potravin přispěli i 52 tunami základní dro-
gerie a hygienických potřeb. Navíc až do 22. lis-
topadu mohli Češi darovat potraviny a drogerii 
rovněž prostřednictvím on-line nákupů. A to na 
Košík.cz, Rohlik.cz a iTesco.cz. K myšlence po-
moci lidem v nouzi se letos přihlásily obchodní 
řetězce Albert, Billa, Coop, Globus, Kaufland, 
Lidl, Makro, Penny Market, Tesco a sítě drogerií 
dm drogerie markt a Rossmann. Darované zboží 
se převezlo do skladů potravinových bank. Odtud 
se přes jednotlivé charitativní organizace i města 
a obce rozveze potřebným. 

dm drogerie markt 
bilancovala

 Na listopadové bilanční tiskové konfe-
renci shrnuly obchodní rok 2021/2022 společ-
nosti dm drogerie markt jednatelky Markéta 
Kajabová, zodpovědná za resort expanze, 
a Martina Horká, zodpovědná za resort mar-
ketingu a nákupu. Firmě se podařilo dynamicky 
navýšit obrat o 11‚38 % na 13‚8 miliardy Kč s in-
terní mírou inflace pouhých 0‚67 % v dm nákupním 
koši. Do rozvoje prodejen, logistiky a IT infrastruk-
tury investovala 122 milionů Kč. Díky expanzi vy-
tvořila 253 nových pracovních míst. Trvale pracuje 
na technologických inovacích, nedávno spustila 
formát živého nakupování dmLive, rozšířila na-
bídku udržitelného sortimentu, a to jak o potraviny 
dmBio, tak například o novou značku no planet b. 
Na CSR aktivity věnovala více než 23 milionů Kč.

Více se dozvíte na www.zboziaprodej.cz. 

Globus nabízí 
elektronickou nebo 
zkrácenou účtenku
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gramu Globus Bonus vytiskl retailer ročně na 
13 mi lionů účtenek. Každý z nich si tak odnesl 
ke svým dvaadvaceti nákupům účtenky v sou-
hrnné délce pěti metrů. Pro uživatele mobilní 
aplikace Můj Globus to může být minulost. 

Nejekologičtější účtenka je ta, která se nevy-
tiskne. Nabídka elektronické účtenky je pro 
všechny zákazníky programu Globus Bonus. 
Podle předpokladů řetězce bude velké množství 
zákazníků časem chtít pouze elektronický doklad, 
který je k přírodě nejšetrnější. Aplikace jej navíc 
uchová po dobu dvou let. Zákazníci, kteří nejsou 
ve věrnostním programu Globus Bonus, mohou 
u pokladny místo klasické účtenky žádat její zkrá-
cenou variantu. 

Lego otevřelo první 
obchod v Česku
 Společnost Lego Group otevřela svůj 
první obchod Lego v České republice v praž-
ském obchodním centru Westfield Chodov. 
Kromě produktů nabízí také 3D model z české 
historie a zábavné aktivity pro děti.
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Westfield Chodov. Malí i velcí zákazníci tady 
mohou nejen nakupovat, ale i si hrát. Nabízí se jim 
například věž pro stavění různých minifigurek nebo 
interaktivní hrací stůl. Stěna Pick a Brick je způsob, 
jak si zákazníci vyberou a koupí právě ty dílky, které 
potřebují pro své stavby. „Otevření našeho prvního 
obchodu v České republice je důležitým milníkem 
a dokazuje odhodlání rozšiřovat příležitosti pro fa-
noušky všech věkových kategorií, aby se mohli se-
známit s touto značkou. V prodejně je k dispozici 

Black Friday 
už nebude tak 
atraktivní
 Neodolatelné slevy v desítkách procent 
během nákupní horečky zvané Black Friday 
budou brzy spíše minulostí. Umělému ohý-
bání cen, ke kterému běžně docházelo, nově 
zamezí takzvaná tlačítková novela. Průměrná 
výše slev se tak sníží.

Novela zákona, kterou v listopadu schválil Senát 
a podepsal prezident, by měla být účinná přibližně 
na přelomu roku. Pomůže narovnat trh, tedy roz-
díly mezi velkými a malými prodejci. Kromě regu-
lace výprodejů zamezí falešným recenzím a upřes-
ňuje odstupování od koupě nebo reklamace, jak 
upozorňuje společnost Shoptet. Lákavé, byť často 
na oko dělané slevy by tak postupně měly zmizet. 
„Věříme, že dojde k narovnání trhu ve prospěch 
malých a středně velkých obchodníků, kteří neměli 
takové možnosti a vliv jako největší hráči,“ přibli-
žuje ředitel společnosti Shoptet Samuel Huba. 

Galerie Vaňkovka 
s novou věrnostní 
aplikací
 Brněnské nákupní centrum Galerie Vaň-
kovka spustilo od listopadu novou věrnostní 
aplikaci pojmenovanou Jsem Vaňkovka. Jejím 
prostřednictvím mohou její návštěvníci získá-
vat body a odměny. Na první uživatele čeká 
dárek a zároveň šance vyhrát poukaz na 
nákup v hodnotě 2 000 korun.

Od začátku listopadu je pro majitele iPhonů i An-
droidů dostupná věrnostní aplikace Jsem Vaň-
kovka. Uživatele čeká bodová odměna za každou 
návštěvu obchodního centra. V budoucnu plánuje 
Vaňkovka podobnou formou honorovat i nákupy 
u jednotlivých nájemců či účast na akcích kona-
ných v prostorách galerie. „Za nasbírané body 
mohou uživatelé získat kupříkladu slevy či vou-
chery na produkty vybraných obchodů, poukazy 
na nákup ve Vaňkovce či populární předměty z na-
šeho merche,“ popisuje Tomáš Knop, ředitel Gale-
rie Vaňkovka. 

77%
Společně tak každoročně vytřídíme 
a předáme k dalšímu zpracování okolo 
77 % prodaných obalů v ČR. 

www.ekokom.cz  |  www.jaktridit.cz  |  www.trideni.cz 

Díky spolupráci průmyslu, obcí a měst 
mají občané ČR k dispozici více než 
678 tisíc barevných kontejnerů 
a menších nádob na třídění odpadů.678 446
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

KDO JE KDE

  Rohlik Group rozšiřuje vedení: novou po-
zici CEO International zastává Olin Novák, 
Rohlik.cz vede Martin Beháň. Zakladatel a CEO 
Rohlik Group Tomáš Čupr se bude mnohem více 
věnovat rozvoji celé skupiny a jejím projektům. 

   Funkci country managera CZ & SK společ-
nosti zooplus zastává Petr Kubín. Předtím pů-
sobil jako obchodní ředitel národního podniku 
Budějovický Budvar pro tuzemský trh. Dříve byl 
také obchodním ředitelem firmy Partner in Pet 
Food CZ. Zkušenosti sbíral i ve společnosti Coca-
-Cola HBC nebo Procter & Gamble. 

  Na pozici ředitele Dáme market v říjnu 
nastoupil Karel Složil. Do společnosti Dáme jíd-
lo přišel z konkurenční platformy Bolt. Na starost 
bude mít i řízení, rozvoj a výkon sesterské platfor-
my Panda market na Slovensku. Ve funkci nahradil 
Mikolaje Komorowského, který se bude nově sta-
rat čistě o provozní záležitosti. 

  Marketingovou manažerkou společnosti 
TCL Electronics pro střední a východní Evropu 
je Renata Šolcová. Tuto pozici dosud vykonával 
Easton Kim, který postoupil na pozici evropského 
marketingového ředitele. Renata Šolcová předtím 
pracovala pro značku Samsung, kde zodpovídala 
za retail marketing. Zkušenosti získala také jako 
brand manažerka a trade marketing manažerka 
u firem Bongrain, Bel Sýry Česko nebo Nutricia. 

   Na novou pozici senior brand managera 
Radegast CZ/SK ve společnosti Plzeňský Praz-
droj nastoupil Petr Klíma. Předtím působil ve 
společnostech Stock Plzeň – Božkov a Pivovary 
Staropramen. 

  Lukáš Balek, bývalý marketingový ředi-
tel on-line farmářského tržiště Scuk.cz, dopl-
nil tým e-mailingových expertů české společ-
nosti Ecomail.cz. Zaměří se především na 
strategický rozvoj a inovace u klientů. 

   Marek Gold je nově ve funkci brand ma-
nagera společnosti Lego Group. Předtím půso-
bil jako marketingový manažer firmy Vafo Praha. 
Zkušenosti sbíral také ve společnosti Mast-Jaeger-
meister CZ, v Hero Group nebo Intersnack. 

  Jako nová posila marketingového týmu 
společnosti Madmonq nastupuje na pozici 
head of marketing communication Magdalé-
na Mohelová. Přichází ze společnosti CZC.cz, kde 
působila jako head of brand. Má za sebou i něko-
lik let zkušeností v agenturách DDB Prague a Triad 
Advertising. Ve firmě bude mít na starost veškeré 
komunikační aktivity na evropském trhu, vytváření 
kampaní, contentu a implementaci kompletní mar-
ketingové strategie. 

  V rámci Národního vinařského centra 
vznikla pozice národního sommeliera, na kte-
rou nastoupila významná česká sommelierka 
Klára Kollárová. Jejím hlavním úkolem bude pře- 

Více personálních změn najdete 
na www.zboziaprodej.cz

PŘÍCHODY

JEDNOU VĚTOU:

„Každý má 
strategii, dokud 

nedostane 
první ránu.“

Myke Tyson, 
bývalý americký boxer

POVÝŠENÍ

  Novým provozním reditelem marketin-
gové agentury Acomware se stal Dušan 
Smoljak. Doposud zde působil jako vedoucí kon-
zultačního oddělení. 

devším práce s vinaři a degustátory, ale i s odbor-
nou a širokou veřejností. Bude se podílet na vinař-
ském vzdělávání na všech úrovních odbornosti, 
chystá se série workshopů a srovnávacích degusta-
cí, bude hodnotit a diskutovat tuzemská vína, 
ale také bude vinařům pomáhat s přesahem do 
obchodního prostředí, s kterým má bohaté 
 zkušenosti. 



DENNĚ 

NOVÉ PRODUKTY

DOBRÁ ZPRÁVA: 

Už teď můžete vědět vše o nových produktech 
(aniž aby vám praskla hlava)

MĚSÍČNÍ NEWSLETTER

MĚSÍČNÍ NEWSLETTER

VAŠE DATABÁZE RYCHLOOBRÁTKOVÉHO A SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

Přes 2000 obchodníků a výrobců se už registrovalo k odběru newsletteru.
Přidejte se k nim a mějte také přehled o nových produktech! 

Registrace
na odběr
newsletteru:

www.zapnovinky.cz
0436-22_ZAP_INZ_novin_hlavoun_240x340.indd   10436-22_ZAP_INZ_novin_hlavoun_240x340.indd   1 25.08.2022   14:5525.08.2022   14:55
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nicích pohybovaly nejčastěji v rozmezí 39–41 ko-
run. To ovšem neznamená, že by nikde nebyla 
káva dražší. Uvedené rozmezí je průměr. Zhruba 
v desetině českých podniků ceny espressa převy-
šují 58 korun. Loni se přitom nejvyšší ceny tohoto 
nápoje pohybovaly kolem 53 korun. V hlavním 
městě Slovenska vyjde espresso v přepočtu nejčas-
těji na 38 korun, ve Varšavě dokonce jen na 35 ko-
run. To je o pětinu méně než v Praze. A i prémiové 
podniky tam mají levněji. V Polsku se nejvyšší ceny 
espressa pohybují kolem 55 korun, na Slovensku 
kolem 49. Oproti naší metropoli je to znatelný roz-
díl. Holt, Praha je zlatá loď… 

Šidíme se
 Prudký růst cen, který trápí zemi v posledních 
měsících a má výrazný dopad na kupní sílu domác-
ností, se už podepsal na kvalitě stravování Čechů. 
Šest z deseti lidí se v rozsáhlém průzkumu společ-
nosti Edenred přiznalo, že se nyní šidí na jídle. Pro 
více než čtvrtinu přitom jde o citelný, nebo velmi 
výrazný zásah do předchozích stravovacích návy-
ků. Čísla vyplývají z průzkumu stravovacích návyků 
Food, který vznikl z iniciativy Evropské unie. V Čes-
ku se ho letos účastnilo více než 5 700 strávníků 

a 221 restaurací. Jen 37 procent lidí si 
nyní podle svých slov dopřává stej-

ně kvalitní jídla jako před ro-
kem, tedy v období před 

prudkým růstem inflace. 
Naprostá většina z nás je 

na tom o dost hůře. 
A zdaleka nejde jen 
o velikost porcí nebo 
chuťové preference. 
Češi také začínají jíst 
méně zdravých pokr-
mů. Je to nepříjemná 
změna dlouhodobého 

trendu, kdy zdravé stra-
vování nabývalo na vý-

znamu. Podle odborníků 
to může způsobit celou řadu 

zdravotních problémů. Hroz-
bou je nedostatečná konzumace 

zeleniny a ovoce, které pomáhají v pre-
venci civilizačních onemocnění. Lidé také mohou 
upřednostňovat méně kvalitní potraviny bohaté 
na cukr a tuky nevhodného složení, v jídelníčku 
mohou naopak chybět bílkoviny a vláknina, což 
může vést dlouhodobě ke vzniku obezity a dalších 
přidružených onemocnění. Tak pozor, zdraví přece 
až na prvním místě?!? 

Vtip měsíce
 Rozdíl mezi žaludkem a mozkem je v tom, že 
žaludek pozná, kdy je prázdný. 

Nechmelte je!
 Nezisková organizace Suchej únor a nezisko-
vá spotřebitelská organizace dTest se spojily pro 
pokračování kampaně Nechmel děti a dál inspiru-
jí rodiče, aby přehodnotili podávání ochucených 
pivních nápojů svým potomkům. Tyto nápoje jsou 
pro děti nevhodné, a to jak v alkoholické, tak 
i v takzvané nealko verzi. Výzkum mezi českými 
dětmi však ukázal, že je pije velká část z nich, znač-
né procento dokonce pravidelně. Týká se to i dětí 
ve věku od šesti let. Skoro polovina dětí považuje 
ochucené pivní nápoje za „limonády“, přestože 
obsahují alkohol. Velká část navíc alkoholické 
a takzvané nealko varianty buď nedokáže rozlišit, 
nebo rozdíl „neřeší“. Výsledky zkoumání přede-
vším jasně ukazují, že děti ochucené nápoje kon-
zumují mnohem víc, než si rodiče myslí. Ve výzku-
mu z jara 2022 rodiče odpovídali na otázky, jak se 
podle nich děti chovají, děti nyní řekly, jaká je rea-
lita. Rozdíly jsou významné. 

Šťastné a zadlužené
 Češi nemají problém žít na dluh. Podle loň-
ského průzkumu České bankovní asociace má 
s nějakou formou půjčky zkušenost 
83 procent z nás. Počet těch, kteří 
jsou ochotni si půjčit peníze 
v předvánočním období, ros-
te. Podle ekonomů je při-
tom zadlužování se kvůli 
vánočním dárkům ex-
trémně rizikové. Kvůli 
zdražování a rostoucí 
inflaci si začínáme uta-
hovat opasky, na vá-
nočních svátcích ale 
šetřit nechceme. Ti, 
kdo nepokryjí dárky 
a vánoční přípravy ze 
svých úspor, se ovšem 
neváhají zadlužit i na ně-
kolik let. Právě kvůli předvá-
nočním půjčkám se v minulých 
letech dostala řada lidí do dluho-
vých pastí a vzhledem k vývoji současné 
ekonomiky lze předpokládat, že i letos a v násle-
dujících letech tento trend poroste. Podle Romana 
Pilíška, ekonoma a spoluzakladatele společnosti 
Zlaté rezervy, je alarmující, že už v polovině letoš-
ního roku bylo 683 239 českých občanů v exeku-
ci a probíhalo celkově 4 165 938 exekučních říze-
ní. Jako bychom byli ke všemu i nepoučitelní. 

Ani to kafe…
 Společnost Dotykačka zkoumala na českém, 
slovenském a polském trhu poptávku po nejoblí-
benějších druzích káv a srovnávala ceny. Podívala 
se i na to, jak moc se ceny u nás i v zahraničí mění 
v čase. Praha ve srovnání s Varšavou a Bratislavou 
zdražila meziročně nejméně, přesto zdejší ceny 
kávy zůstávají nejvyšší. Před covidem byl tedy roz-
díl v cenách na sousedních trzích ještě markant-
nější. U českých spotřebitelů z hlediska oblíbenos-
ti jednoznačně vede espresso. Je jedno, jestli je 
podnik uprostřed velkoměsta nebo na vesnici, ve 
všech provozovnách se této kávy vypije srovnatel-
né množství. Stejně tak jsou téměř všude podobné 
i ceny. Ve třetím kvartálu se v českých gastro pod-  Kontaktujte Petra:

petr.hribal@atoz.cz
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 Retro obaly a výrobky ano, či 
ne? Vzpomínky jsou s přibývajícím 
věkem stále cennější i rozmazaněj-
ší. Proto si myslím, že nikomu neu-
blíží ani tato forma ohlédnutí zpět. 
Nejenom pro připomínku toho, co 
bylo, ale i v zájmu uvědomění si 
neúprosného běhu času. 
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nicích pohybovaly nejčastěji v rozmezí 39–41 ko-
run. To ovšem neznamená, že by nikde nebyla 
káva dražší. Uvedené rozmezí je průměr. Zhruba 
v desetině českých podniků ceny espressa převy-
šují 58 korun. Loni se přitom nejvyšší ceny tohoto 
nápoje pohybovaly kolem 53 korun. V hlavním 
městě Slovenska vyjde espresso v přepočtu nejčas-
těji na 38 korun, ve Varšavě dokonce jen na 35 ko-
run. To je o pětinu méně než v Praze. A i prémiové 
podniky tam mají levněji. V Polsku se nejvyšší ceny 
espressa pohybují kolem 55 korun, na Slovensku 
kolem 49. Oproti naší metropoli je to znatelný roz-
díl. Holt, Praha je zlatá loď… 

Šidíme se
 Prudký růst cen, který trápí zemi v posledních 
měsících a má výrazný dopad na kupní sílu domác-
ností, se už podepsal na kvalitě stravování Čechů. 
Šest z deseti lidí se v rozsáhlém průzkumu společ-
nosti Edenred přiznalo, že se nyní šidí na jídle. Pro 
více než čtvrtinu přitom jde o citelný, nebo velmi 
výrazný zásah do předchozích stravovacích návy-
ků. Čísla vyplývají z průzkumu stravovacích návyků 
Food, který vznikl z iniciativy Evropské unie. V Čes-
ku se ho letos účastnilo více než 5 700 strávníků 

a 221 restaurací. Jen 37 procent lidí si 
nyní podle svých slov dopřává stej-

ně kvalitní jídla jako před ro-
kem, tedy v období před 

prudkým růstem inflace. 
Naprostá většina z nás je 
na tom o dost hůře. 
A zdaleka nejde jen 
o velikost porcí nebo 
chuťové preference. 
Češi také začínají jíst 
méně zdravých pokr-
mů. Je to nepříjemná 
změna dlouhodobého 

trendu, kdy zdravé stra-
vování nabývalo na vý-

znamu. Podle odborníků 
to může způsobit celou řadu 

zdravotních problémů. Hroz-
bou je nedostatečná konzumace 

zeleniny a ovoce, které pomáhají v pre-
venci civilizačních onemocnění. Lidé také mohou 
upřednostňovat méně kvalitní potraviny bohaté 
na cukr a tuky nevhodného složení, v jídelníčku 
mohou naopak chybět bílkoviny a vláknina, což 
může vést dlouhodobě ke vzniku obezity a dalších 
přidružených onemocnění. Tak pozor, zdraví přece 
až na prvním místě?!? 

Vtip měsíce
 Rozdíl mezi žaludkem a mozkem je v tom, že 
žaludek pozná, kdy je prázdný. 

Nechmelte je!
 Nezisková organizace Suchej únor a nezisko-
vá spotřebitelská organizace dTest se spojily pro 
pokračování kampaně Nechmel děti a dál inspiru-
jí rodiče, aby přehodnotili podávání ochucených 
pivních nápojů svým potomkům. Tyto nápoje jsou 
pro děti nevhodné, a to jak v alkoholické, tak 
i v takzvané nealko verzi. Výzkum mezi českými 
dětmi však ukázal, že je pije velká část z nich, znač-
né procento dokonce pravidelně. Týká se to i dětí 
ve věku od šesti let. Skoro polovina dětí považuje 
ochucené pivní nápoje za „limonády“, přestože 
obsahují alkohol. Velká část navíc alkoholické 
a takzvané nealko varianty buď nedokáže rozlišit, 
nebo rozdíl „neřeší“. Výsledky zkoumání přede-
vším jasně ukazují, že děti ochucené nápoje kon-
zumují mnohem víc, než si rodiče myslí. Ve výzku-
mu z jara 2022 rodiče odpovídali na otázky, jak se 
podle nich děti chovají, děti nyní řekly, jaká je rea-
lita. Rozdíly jsou významné. 

Šťastné a zadlužené
 Češi nemají problém žít na dluh. Podle loň-
ského průzkumu České bankovní asociace má 
s nějakou formou půjčky zkušenost 
83 procent z nás. Počet těch, kteří 
jsou ochotni si půjčit peníze 
v předvánočním období, ros-
te. Podle ekonomů je při-
tom zadlužování se kvůli 
vánočním dárkům ex-
trémně rizikové. Kvůli 
zdražování a rostoucí 
inflaci si začínáme uta-
hovat opasky, na vá-
nočních svátcích ale 
šetřit nechceme. Ti, 
kdo nepokryjí dárky 
a vánoční přípravy ze 
svých úspor, se ovšem 
neváhají zadlužit i na ně-
kolik let. Právě kvůli předvá-
nočním půjčkám se v minulých 
letech dostala řada lidí do dluho-
vých pastí a vzhledem k vývoji současné 
ekonomiky lze předpokládat, že i letos a v násle-
dujících letech tento trend poroste. Podle Romana 
Pilíška, ekonoma a spoluzakladatele společnosti 
Zlaté rezervy, je alarmující, že už v polovině letoš-
ního roku bylo 683 239 českých občanů v exeku-
ci a probíhalo celkově 4 165 938 exekučních říze-
ní. Jako bychom byli ke všemu i nepoučitelní. 

Ani to kafe…
 Společnost Dotykačka zkoumala na českém, 
slovenském a polském trhu poptávku po nejoblí-
benějších druzích káv a srovnávala ceny. Podívala 
se i na to, jak moc se ceny u nás i v zahraničí mění 
v čase. Praha ve srovnání s Varšavou a Bratislavou 
zdražila meziročně nejméně, přesto zdejší ceny 
kávy zůstávají nejvyšší. Před covidem byl tedy roz-
díl v cenách na sousedních trzích ještě markant-
nější. U českých spotřebitelů z hlediska oblíbenos-
ti jednoznačně vede espresso. Je jedno, jestli je 
podnik uprostřed velkoměsta nebo na vesnici, ve 
všech provozovnách se této kávy vypije srovnatel-
né množství. Stejně tak jsou téměř všude podobné 
i ceny. Ve třetím kvartálu se v českých gastro pod-  Kontaktujte Petra:

petr.hribal@atoz.cz

Pro, nebo proti?
 Retro obaly a výrobky ano, či 
ne? Vzpomínky jsou s přibývajícím 
věkem stále cennější i rozmazaněj-
ší. Proto si myslím, že nikomu neu-
blíží ani tato forma ohlédnutí zpět. 
Nejenom pro připomínku toho, co 
bylo, ale i v zájmu uvědomění si 
neúprosného běhu času. 
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N  
a úvod vyjádření zástupců veletr-
hu SIAL Paris. Managing director 
Nicolas Trentesaux:„SIAL Paris je 
skutečně globální laboratoří pro 
inovace v oblasti potravin. S více 

než 400 tisíci vystavenými produkty je to největší 
spíž na světě!“ Director Audrey Ashworth:„SIAL 
Paris je unikátní a komplexní propojení zkušeností 
v rámci potravinářského průmyslu. Hlavní sektory, 
vznikající a přetrvávající, slibné společnosti, které 
budou ukazovat cestu k potravinám zítřka po ce-
lém světě.“

Čísla potvrzují 
dodržení slibu

Závěrečné hodnocení říjnového veletrhu SIAL Paris 
vyznívá z pohledu jeho organizátorů jako mimo-
řádně pozitivní. Čísla a fakta potvrzují, že jde 
o první rozsáhlou akci na světě, které se podařilo 

bodovala například argentinská společnost 
 Establecimiento Las Marias s First Experience Kit 
Maté Taragüi. Jedná se o soupravu pro začáteční-
ky, aby se naučili, jak správně připravit a vychutnat 
si tento zdravý, tradiční jihoamerický nápoj. Obsa-
huje nádobu, brčko a 250g balení maté Tarabu. 
V podstatě každý se zastavil u výstavy s novinka-
mi, aby si vyfotil kávový sýr. Není překvapením, že 
jeho producentem je nizozemská společnost 
 Vandersterre Holland. Popis říká, že jedlá kůrka je 
vyrobena z pravé mleté kávy a mléko pochází 
z pastevního chovu. Na první pohled vypadá 
opravdu lákavě. Bohužel jsem nestihl ochutnat. 
Tak doufám, že se brzy objeví v nabídce některého 
tuzemského obchodu.

Určitě by taky nebylo marné otestovat „plátkové“ 
vafle s jednou plochou stranou od belgické společ-
nosti Avieta. Důvod? Možnost přípravy burgerů 
a sendvičů sladkého i slaného druhu. Na téměř 
celodenní prohlídku veletrhu by se určitě hodily. 
Prý to dělalo celých 25 kilometrů.

Veletrh SIAL Paris 2022 splnil podle organizátorů všechna očekávání a posílil svou 
pozici nejlepšího světového setkání odborníků z potravinářského odvětví. K vidění 
i ochutnání byly produkty z celého světa. Přehlídka novinek nabídla stále potřebnou 
inspiraci a motivaci k vývoji produktů v souladu s aktuálním vývojem ekonomiky 
i měnícími se potřebami zákazníků.

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

SIAL Paris 2022: 
Úspěšné shledání

dosáhnout úrovně před pandemií, a to jak z hle-
diska vystavovatelů, tak i návštěvníků. Veletrh ten-
tokrát svedl dohromady více než 7 000 vystavova-
telů ze 127 zemí (90 % ze zahraničí). Údaje 
o návštěvnosti jsou téměř shodné s rokem 2018: 
265 000 odborníků, významný je také podíl ná-
vštěvníků ze zahraničí (85 %), včetně 50 % dovoz-
ců a exportérů a 8 000 předních nákupčích, kteří 
reprezentují nákupní portfolio v hodnotě více než 
50 miliard eur. Akce dodržela svůj slib propojit spo-
lečnosti působící v tomto odvětví a posílila tak 
pozici nepřehlédnutelného setkání celosvětového 
potravinářství.

Inovace jako inspirace 
a motivace

Jako účastník a zástupce jediného mediálního 
partnera za Českou republiku si dovolím připojit 
několik ochutnávek a poznatků. Mezi inovacemi 
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

A co třeba rakouská společnost Cuula a její malá 
chladnička na sedm 250ml nápojových plechovek? 
Čas pro vychlazení: 35 minut. Prosvětlená fólie 
může být kdykoliv vyměněna, podle použité znač-
ky. Nejde o žádnou revoluci, ale toto provedení 
ušetří prostor a energii. Ideální pro malé místo 
prodeje? V létě přece platí: kdo chladí, ten jede. 
Tak do toho!

Alternativy představovaly 
čtvrtinu novinek

Pokud jde o trendy, celých 71 % spotřebitelů změ-
nilo v posledních dvou letech své návyky. S touto 
skutečností spojené hlavní směry vývoje shrnuje 
publikace SIAL Insights. Tři hlavní tendence před-
stavuje zdraví, zábava a CSR. Bylo možné se s nimi 
detailněji seznámit v nabídce 1 800 produktů pre-
zentovaných v sektoru SIAL Innovation Awards.

Vegetariánské a veganské alternativy a výrobky 
představovaly téměř čtvrtinu vystavených výrobků 
(24 %). Alternativy masa na bázi luštěnin zastupu-
jí trend, který byl na veletrhu SIAL silný už v jeho 
začátcích a tyto náhražky jsou i nadále velmi dy-
namickým segmentem. V poslední době se obje-
vují alternativy k produktům z mořských plodů. 
Vznikají složitější produkty než jednoduché ná-
hražky, jako jsou propracované recepty nebo po-
můcky pro vaření určené pro vegetariány, kteří 
podle statistik častěji vaří doma. Pokud jde o mléč-
né náhražky v rámci čerstvých výrobků, na trhu se 
objevují recepty založené na méně tradičních su-
rovinách, jako je například špalda nebo konopí, ale 
inovace se týká zejména náhražek sýrů.

Bylo zde vystaveno mnoho výrobků, jejichž hlav-
ním, a někdy jediným, přínosem je potěšení z jídla. 
Šlo o sofistikované, prémiové produkty na jedné 
straně a na druhé straně produkty tzv. comfort 
food, které člověku dělají dobře. Není pochyb, že 
kontext kovidového období tento trend spotřeby 
podpořil. Existují také produkty s výrazným „zážit-
kovým“ přínosem, které nabízejí více vjemů a in-
tenzity v textuře i chuti. Pokud jde o chutě odjinud, 
novým zdrojem inspirace je podle všeho Korea 
a Afrika. Jejich kuchyně klade důraz na přirozenost 
a výrazné chutě nebo postupy, které se prosazují 
v gastronomii, jako třeba kvašení (kimchi).

Zdraví a ekologie 
mají přednost

Spotřebitelé si stále více všímají složení produktů 
a aktuálně upřednostňují méně zpracované výrob-
ky s někdy minimalistickým složením, absenci ně-
kterých kontroverzních přídatných látek nebo sní-
žení obsahu bílkovin, cukru a soli. Jejich primárním 
požadavkem není léčba jídlem, ale pravidelnost 

příjmu potravy vícekrát denně může vést k lepšímu 
zdraví. Inovace, které dnes v tomto hrají roli, cha-
rakterizuje funkčnost odůvodněná přítomností 
přírodních složek: rostlin, semen, řas a mikrořas 
a podobně. I zde je patrný kovidový efekt, kdy je 
značný počet novinek podporujících imunitu odů-
vodněn přítomností složek, jako jsou různé vitami-
ny, zinek a další superpotraviny.

Recyklovatelnost obalů přitom už není dostačující. 
Vznikají nové obaly, které využívají recyklovaný 
materiál nebo výrazně omezují používání plastů či 
lepenky. Místní charakter výroby, který byl v po-
sledních letech celosvětově typický z hlediska eko-
logie, na této akci výrobci zdůrazňovali méně. 
Málo inovací jasně zdůrazňovalo přínosy v oblasti 
odpadového hospodářství, dobrých životních pod-
mínek zvířat nebo snížení uhlíkové stopy, i když 
jsou tato vysoce aktuální témata součástí komuni-
kační strategie potravinářských společností.

Pokud chcete vidět, kam se posunulo 
světové potravinářství, zapište si do diáře: 
výroční 60. veletrh SIAL Paris proběhne 
od 19. do 23. října 2024.

SIAL Paris 2022 
v číslech a faktech
• výstaviště Paris-Nord Villepinte

• 15.–19. 10. 2022

• více než 7 000 vystavovatelů ze 
127 zemí (90 % ze zahraničí)

• 265 000 odborníků z více než 
200 zemí (80 % ze zahraničí)

• 250 000 m2 výstavní plochy

• 50 miliard eur činí kupní síla 
8 000 největších nákupčích

• 21 trofejí SIAL Innovation za 
novinky a přizpůsobivost v rámci 
odvětví

• 5. vydání publikace SIAL Insights 
vytvořené pro SIAL společnostmi 
Kantar, ProtéinesXTC a NPD, 
nabízí detailní pohled do talíře 
budoucnosti

• 116 mezinárodních klíčových 
řečníků hostilo 76 konferencí 
SIAL Talks

• více než 650 startupů (ti 
nejlepší se sešli ve vesnici SIAL 
Startup, někteří se představili 
investorům)

• Mauro Colagreco, trojnásobný 
držitel michelinské hvězdy, 
šéfkuchař a patron veletrhu, 
přijel ztělesnit výzvu Osvojte si 
změnu, která se prolínala celým 
programem; připojila se k němu 
řada mladých hvězdných kuchařů, 
kteří zde předvedli svůj talent
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N  
a úvod vyjádření zástupců veletr-
hu SIAL Paris. Managing director 
Nicolas Trentesaux:„SIAL Paris je 
skutečně globální laboratoří pro 
inovace v oblasti potravin. S více 

než 400 tisíci vystavenými produkty je to největší 
spíž na světě!“ Director Audrey Ashworth:„SIAL 
Paris je unikátní a komplexní propojení zkušeností 
v rámci potravinářského průmyslu. Hlavní sektory, 
vznikající a přetrvávající, slibné společnosti, které 
budou ukazovat cestu k potravinám zítřka po ce-
lém světě.“

Čísla potvrzují 
dodržení slibu

Závěrečné hodnocení říjnového veletrhu SIAL Paris 
vyznívá z pohledu jeho organizátorů jako mimo-
řádně pozitivní. Čísla a fakta potvrzují, že jde 
o první rozsáhlou akci na světě, které se podařilo 

bodovala například argentinská společnost 
 Establecimiento Las Marias s First Experience Kit 
Maté Taragüi. Jedná se o soupravu pro začáteční-
ky, aby se naučili, jak správně připravit a vychutnat 
si tento zdravý, tradiční jihoamerický nápoj. Obsa-
huje nádobu, brčko a 250g balení maté Tarabu. 
V podstatě každý se zastavil u výstavy s novinka-
mi, aby si vyfotil kávový sýr. Není překvapením, že 
jeho producentem je nizozemská společnost 
 Vandersterre Holland. Popis říká, že jedlá kůrka je 
vyrobena z pravé mleté kávy a mléko pochází 
z pastevního chovu. Na první pohled vypadá 
opravdu lákavě. Bohužel jsem nestihl ochutnat. 
Tak doufám, že se brzy objeví v nabídce některého 
tuzemského obchodu.

Určitě by taky nebylo marné otestovat „plátkové“ 
vafle s jednou plochou stranou od belgické společ-
nosti Avieta. Důvod? Možnost přípravy burgerů 
a sendvičů sladkého i slaného druhu. Na téměř 
celodenní prohlídku veletrhu by se určitě hodily. 
Prý to dělalo celých 25 kilometrů.

Veletrh SIAL Paris 2022 splnil podle organizátorů všechna očekávání a posílil svou 
pozici nejlepšího světového setkání odborníků z potravinářského odvětví. K vidění 
i ochutnání byly produkty z celého světa. Přehlídka novinek nabídla stále potřebnou 
inspiraci a motivaci k vývoji produktů v souladu s aktuálním vývojem ekonomiky 
i měnícími se potřebami zákazníků.

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

SIAL Paris 2022: 
Úspěšné shledání

dosáhnout úrovně před pandemií, a to jak z hle-
diska vystavovatelů, tak i návštěvníků. Veletrh ten-
tokrát svedl dohromady více než 7 000 vystavova-
telů ze 127 zemí (90 % ze zahraničí). Údaje 
o návštěvnosti jsou téměř shodné s rokem 2018: 
265 000 odborníků, významný je také podíl ná-
vštěvníků ze zahraničí (85 %), včetně 50 % dovoz-
ců a exportérů a 8 000 předních nákupčích, kteří 
reprezentují nákupní portfolio v hodnotě více než 
50 miliard eur. Akce dodržela svůj slib propojit spo-
lečnosti působící v tomto odvětví a posílila tak 
pozici nepřehlédnutelného setkání celosvětového 
potravinářství.

Inovace jako inspirace 
a motivace

Jako účastník a zástupce jediného mediálního 
partnera za Českou republiku si dovolím připojit 
několik ochutnávek a poznatků. Mezi inovacemi 
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI...

SVĚTOBĚŽNÍCI RETAILU

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI...

Co zaujalo 
Petra Hříbala 
ve Francii

Pařížská
inspirace

Všem odborníkům i fanouškům 

retailu a věrným čtenářům časopisu 

Zboží&Prodej, 

využil jsem návštěvu říjnového 

veletrhu SIAL Paris také k tomu, abych 

se podíval po místních obchodech. 

V jednom z nich, supermarketu 

Monoprix, který patří do Casino Group, 

jsem narazil na několik detailů, které 

podle mého soudu mohou nabídnout 

jistou dávku inspirace a motivace.  

ČTENÁŘI 

ČASOPISU 

ZBOŽÍ&PRODEJ

ČESKÁ REPUBLIKA

Petr Hříbal

N°42
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Stojan plný dobrot rozličného 
tvaru i obsahu připomíná 
každému nakupujícímu, kde 
se nachází. A taky, jak svou 
chutí na něco dobrého může 
podpořit místní dodavatele. 

Na jednom místě jsou na výběr produkty, které 
mohou zachránit každého, kdo si cestou na 
návštěvu uvědomí, že by asi něco měl přinést. Třeba 
salám nebo salámek, klobásu či klobásku. K tomu 
ještě květinu a je vystaráno.

V chladicí vitríně najdete pod heslem 
Dobré pro přírodu, dobré pro nás hlavně 
bio ovoce a zeleninu. I přes chlad je v jejím 
okolí cítit přitažlivá vůně pravé přírody.

JEDLÁ EIFFELOVKA

NA NÁVŠTĚVU

BIO VPŘED!

ČERSTVÉ JE DOBRÉ
Chlaďák s čerstvým lesním a exotickým 
ovocem láká nejenom složením 
nabízených plodů, jednodruhovým nebo 
smíšeným, ale i tím, že jsou nakrájené 
a v takovém obalu, který umožňuje 
okamžitou konzumaci. Vitaminům zdar!

U regálu s pečivem a polotovary lze využít 
parní troubu, která podle potřeby ohřeje 
nebo dopeče třeba bagetu, pizzu, quiche nebo 
koláč. Vše je 100% přírodní, bez umělých 
aditiv a původem ze známého departmentu 
Mayenne. 

DO PÁRY S TÍM

Stojan s bio ořechy, semeny a dalšími 
plodinami láká i možností nakupovat 
jen tak, bez obalu. A když zabalené, 
tak pod příhodnou značkou Bio day.

PROSTĚ BEZ OBALU
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Konference či semináře zaměřené na udržitelnost vyrostly jako houby po dešti, což je 
věc rozhodně dobrá jak pro planetu samotnou, tak pro snahy podpořit udržitelnost na 
lokálních trzích. Přesto zde existuje prostor pro jednu další. Z toho důvodu přichází 
Atoz Group s novou akcí, která podpoří zavádění principů udržitelnosti do praxe: Czech 
and Slovak Sustainability Summit, který se uskuteční 20. dubna 2023 ve WPP Campus 
v Praze. „Chceme prezentovat výsledky, nikoliv závazky, a tím inspirovat další, kteří 
hledají cestu k udržitelnosti,“ říká programová ředitelka nové konference Kateřina 
Osterrothová. Odborným garantem je prof. Vladimír Kočí, vedoucí Ústavu udržitelnosti 
a produktové ekologie VŠCHT Praha a zakladatel LCA studia. Mediálním partnerem akce 
je i časopis Zboží&Prodej.

Stanislav D. Břeň, stanislav.bren@atoz.cz

Projekt není
udržitelný

tím, že to řeknete.
Ukažte důkazy

Zdroj: Pixabay
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V zahraničí i v Česku lze navštívit konference
zaměřené na téma udržitelnosti nebo 
ESG. Čím bude Sustainability Summit jiný?

Kateřina Osterrothová: Sustainability Summit se 
odliší několika věcmi. Zaprvé chceme summit po-
stavit tak, že půjde o akci s výrazným mediálním 
přesahem. Jenom naše časopisy, B2B tituly Svět 
balení, Zboží&Prodej, Tovar&Predaj, Systémy Lo-
gistiky CZ, Systémy Logistiky SK a Pharma Profit, 
chodí na víc než 43 000 míst a čte je zhruba 
130 000 odborných čtenářů. A k tomu chceme mít 
co nejvíc dalších mediálních partnerů kvůli tomu, 
aby diskutovaná témata a projekty získaly větší 
publicitu. Tím lze inspirovat maximum firem nebo 
jednotlivců a je tak možné šířit dobrou praxi v kon-
textu principů udržitelnosti nebo ESG.

Summit se bude konat sice v jeden den, ale chce-
me komunikovat prezentované projekty po celý 
rok. Po akci vydáme tištěný report, který pomůže 
rozšířit informace ze summitu do všech koutů čes-
ké a slovenské odborné komunity. Navíc chceme 
natočit všechny prezentace a postupně je sdílet. 
Zkrátka plánujeme zásah, který z hlediska odbor-
ných konferencí o udržitelnosti nemá na českém 
nebo slovenském trhu obdoby.

Jak konkrétně by měly vypadat prezentace 
v konferenčním programu? Co mohou 
účastníci očekávat od konference?

K. O.: Cílem je poukázat formou případových stu-
dií nebo prezentací konkrétních inovací a investic 
na to, že všude kolem nás bují projekty, jež si nejen 
zasluhují pozornost, ale také mění ekonomiku 

a jednotlivá průmyslová odvětví. Jsme přesvědčeni 
o tom, že čím více se bude mluvit o zajímavých 
projektech, tím víc to prospěje byznysu a obecně 
i našemu okolí.

Sustainability Summit nebude povídáním o bu-
doucích závazcích firem nebo opisováním zpráv 
o tom, jak firmy jsou nebo budou dobré. Chceme 
jít cestou průkaznosti, evidence, důkazů. O tom, 
zda je váš projekt opravdu udržitelný, nerozhodu-
je, že to řeknete. Je velký rozdíl mezi green logistics 
nebo green packagingem a green talkingem či 
green washingem. Musíte dokázat, že inovace 
funguje nebo bude fungovat. Zaměříme se na vý-
sledky, nikoliv cíle a proklamace.

Jak toho chcete dosáhnout?

Vladimír Kočí: Klíčový je požadavek prezentace 
konkrétních dat, měřitelných výsledků implemen-
tace principů udržitelnosti. Bereme si trochu pří-
klad z vědeckých konferencí, kde se na programo-
vé skladbě podílí odborná rada zajišťující odbornou 
garanci programu konference. Většina dosavad-
ních konferencí a akcí zaměřených na udržitelnost 
nekriticky přijímá jakéhokoli přednášejícího, který 
se odkazuje na udržitelnost. Dosud to bylo v po-
řádku – napomohlo to dostat téma mezi lidi, ale 
nyní nastává čas začít zavádění udržitelnosti tro-
chu kultivovat a postavit na reálný, a pokud možno 
měřitelný základ.

Odborná rada summitu bude složena z členů, kte-
ří v oblasti udržitelnosti skutečně odborně pracují, 
například publikují, nepůjde o zaměstnance z pod-
niků samotných. Všechny prezentace musí být 

před zařazením do konferenčního programu sum-
mitu schváleny odbornou radou. Neznamená to 
však, že komise bude příliš přísná a prezentace na 
první pohled bude vyřazovat. Naopak se vynasna-
ží poradit firmám, jež se chtějí prezentovat tak, aby 
jejich prezentace byly co nejpraktičtější a obsaho-
valy všechna dostupná data, která dokazují, že 
projekty skutečně pomáhají životnímu prostředí, 
společnosti a hospodářství.

Jedním z nástrojů, které lze používat jako 
důkaz, jsou samozřejmě LCA studie. 
Co vše LCA odhalí?

V. K.: LCA je analytická metoda, která dokáže po-
suzovat a hodnotit na konkrétních číslech a indi-
kátorech surovinovou, materiálovou a energetic-
kou náročnost a také environmentální dopady 
různých aktivit a průmyslových procesů. Těžko 
můžeme hovořit o udržitelnosti, kdybychom nevě-
děli, jestli to či ono opatření má vliv na dostupnost 
surovin, energetickou náročnost či zátěž na život-
ní prostředí. LCA se dnes začíná aplikovat i v ob-
lasti nákladů a sociálních otázek. Pro summit však 
není LCA nutnou vstupenkou pro přednášející. Pro 
nás je důležité, aby se prezentovaná opatření opí-
rala o vhodný analytický postup, abychom přešli 
od přání k faktům, od slov k činům.

LCA posuzují vždy celý produktový systém, 
takzvaně od kolébky do hrobu, nebo se 
zpracovávají hodnocení pouze pro dílčí 
části řetězce? Pokud platí i to druhé, lze 
pouze parciální posouzení považovat za 
hodnověrný zdroj informací o dopadech 
výrobku či obalu na životní prostředí?

V. K.: Postupy LCA lze použít jak na výrobky, tak 
na technologie, služby i organizace. Například 
chcete-li korektně určit uhlíkovou stopu své orga-
nizace či produktu, tak se bez LCA neobejdete. I ti, 
kteří nabízejí výpočty uhlíkové stopy bez LCA, po-
užívají někým zveřejněné konverzní faktory určené 
právě na základě LCA. Vedle celých organizací 
umíme pomocí LCA srovnávat i jednotlivé mate-
riály či scénáře jejich použití či nakládání s nimi. 
Například v hodnocení obalů nemůžete porovná-
vat pouze to, z jakého materiálu je obal vyroben, 
ale také jak se bude odstraňovat, zda bude sklád-
kován, zda na skládce zahoří, nebo jestli se ener-

Mgr. Kateřina Osterrothová, Ph.D.

Kateřina Osterrothová je programovou ředitelkou obalového 
kongresu Obalko a nové akce Sustainability Summit, jež podporuje 
udržitelnost v České republice a na Slovensku. Intenzivně se věnuje 
udržitelnosti, působí jako konzultantka pro firmy v oblasti udržitel-
nosti a pro časopis Svět balení píše odborné články na různá témata 
v oblasti sustainability. Je vystudovaná geochemička a po získání 
doktorátu působila jako vědecká pracovnice na Přírodovědecké 
fakultě Univerzity Karlovy.

Kateřina 
Osterrothová: 
„O tom, zda 

je váš projekt 
opravdu 

udržitelný, 
nerozhoduje, 
že to řeknete. 

Musíte dokázat, 
že inovace 

funguje nebo 
bude fungovat.“
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geticky využije v ZEVO či materiálově recykluje. 
Možných scénářů existuje řada a každý z nich ob-
vykle mívá jiné environmentální dopady – a ty do-
kážeme pomocí LCA dobře určit a vyčíslit.

Přinese summit něco jiného kromě 
konference?

K. O.: Rozhodně ano. Nechceme pouze odborné 
informace a praktické případové studie. Prostor 
pro debaty a výměnu názorů a zkušeností bude jak 
v konferenčním programu, tak i v zákulisí. Napří-
klad bychom rádi zavedli speeddatingová setkání, 
jež jsou oblíbená na našich kongresech. Chceme 
nabídnout prostor pro vědce, aby sdíleli svá zjiště-
ní a studie – takzvaný Science Corner. Zorganizu-
jeme exkurze v den po summitu, aby lidé viděli 
udržitelné projekty na vlastní oči. Uvažujeme 
i o ocenění pro nejlepší projekty, které by vybrali 
odborníci v komisi. A samozřejmě nebude chybět 
networking a zábava na konci dne v podobě busi-
ness mixeru.

To vypadá jako optimální platforma pro 
budování komunity udržitelných expertů…

V. K.: Ta komunita už víceméně existuje. Osobně 
znám stovky lidí, kteří působí ve svých firmách na 
pozicích, kde řeší udržitelnost. Naše kurzy Oběho-
vé hospodářství a Sustainability Management na 
VŠCHT Praha absolvovaly stovky lidí z české a slo-
venské byznysové komunity. Co jim chybí, je místo 
pro výroční setkání. Myslím si, že Sustainability 
Summit může být takový prostor, a proto jsem se 
rád spojil s Atozem a pomáháme s organizací. 
Bude to ideální setkání pro komunitu profesionálů 
v oblasti udržitelnosti z ČR a Slovenska. A chceme, 
aby tato komunita rostla a její účastníci se navzá-
jem inspirovali. Do této komunity již začnou přibý-
vat i absolventi našeho nového inženýrského stu-
dijního programu Udržitelnost a oběhové 
hospodářství, který jsme na VŠCHT Praha letos 
akreditovali. Naším cílem je, aby se Sustainability 
Summit stal takovou „cechovní“ konferencí profe-
sionálů v oblasti udržitelnosti.

Na kongresech Atozu se věnujete 
udržitelnosti už dost dlouho. 
To zůstane, nebo posunete všechno 
na Sustainability Summit?

K. O.: Je důležité zdůraznit jeden princip: Pokud 
máme sekci udržitelnost na kongresu Obalko, 
vezmeme udržitelnost k obalové komunitě. Na 
Sustainability Summitu to bude opačným směrem 
– vezmeme obalový průmysl na setkání profesio-
nálů, kteří se zabývají udržitelností. Skoro každá 
společnost se věnuje udržitelnosti a snaží se rozjet 
udržitelné projekty. Ale stává se, že lidé, kteří se 
zaměřují na udržitelnost ve svých firmách, nevědí, 
co se děje v jiných oblastech. Na Sustainability 
Summitu se to dozvědí.

Řeknu jeden konkrétní příklad: Můj kolega nedáv-
no mluvil s ředitelem jednoho předního develope-
ra, který se zaměřuje na udržitelné budovy. Ten se 
ptal, jestli si myslí, že se ostatní budou zajímat o to, 
co jeho firma dělá. Kolega mu popsal případ 
z obalového průmyslu, jak dvě společnosti spolu 
vyvíjely nový obal, jenž ušetří 40 tun plastu ročně, 
a díky tomu, že se obal skládá do sebe daleko lépe 
než dřív, je pro jejich přepravu potřeba o 80 pro-
cent kamionů méně. „To je zajímavé,“ zareagoval. 
„Přesně tak,“ odpověděl mu kolega. „A jestli ta-
ková případová studie je zajímavá pro vás, tak ur-
čitě vaše bude zajímavá pro ředitele té obalové 
firmy.“ A hned byl přesvědčený, že na Sustainabi-
lity Summit chce jít. A to je přesně to, o co jde. 
Nabídnout prostor firmám, aby ukázaly, jaké mají 
udržitelné projekty. A mít možnost vidět inovace 
ostatních a hledat společné synergie.

A kdo budou tedy účastníci?

K. O.: Dnes má každá střední nebo větší společ-
nost z výroby, retailu, packagingu, supply chainu, 

logistiky či packagingu svého odborníka pro tuto 
oblast. Firmy vnímají, že téma je pro ně naprosto 
nevyhnutelné. Některé už fungují v souladu s prin-
cipy ESG, protože to chtějí samy, jiné kvůli finanč-
ním institucím, další se „pouze“ přizpůsobily le-
gislativě. Se všemi se chceme na summitu potkat.

ESG má delší historii, naplno se o něm 
v byznysu mluví v posledních třech letech. 
Co bude ESG znamenat pro firmy?

V. K.: Opravil bych vás. Nebude, už znamená. Ev-
ropský parlament již schválil směrnici CSRD. Již 
víme od kdy a které podniky budou muset repor-
tovat informace nad rámec finančního reportingu. 
Řada těch dalších informací, například uhlíková 
stopa, bude muset být založena na konkrétních 
postupech měření. Firmy si začnou uvědomovat, 
že jejich dodavatelsko-odběratelské vztahy budou 
ovlivňovat jejich pozici v oblasti ekologie. Pro or-
ganizace začne být nevýhodné být spojen s „eko-
logicky špinavou“ firmou. Začínají se měnit pravi-
dla podnikání, bude to velice zajímavé.

Jak se lidé nebo firmy mohou zapojit do akce 
Czech and Slovak Sustainability Summit?

K. O.: Jednoduše, stát se partnerem summitu 
a dát všem vědět, že podporují udržitelnost. Mo-
hou prezentovat svá udržitelná řešení v konferenč-
ním programu, případně se ucházet o ocenění 
Udržitelný projekt roku. Potkají lidi, kteří by mohli 
mít zájem o jejich projekt. Pokud chtějí zvolit cestu 
pasivnější participace, mohou se summitu „pou-
ze“ zúčastnit, a tím rozšířit své znalosti a pocho-
pení udržitelnosti.

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

 Prof. Vladimír Kočí se ve své odborné činnosti věnuje rozvoji environ-
mentálně ohleduplného průmyslu, energetiky a hospodaření. Je od-
borníkem na metodu posuzování životního cyklu (LCA), kterou v Čes-
ké republice rozvíjí a uplatňuje v řadě projektů vedoucích ke snížení 
ekologických škod průmyslových aktivit i ke zvýšení kvality lidského 
života. Prof. Vladimír Kočí pravidelně přednáší na VŠCHT Praha, ČVUT, 
UMPRUM a na Univerzitě Karlově. Kromě práce na řadě vědeckých 
projektů spolupracuje s mnoha průmyslovými podniky, s neziskovými 
organizacemi i se samosprávou ČR. Jako vedoucí Ústavu udržitelnosti 
a produktové ekologie VŠCHT Praha se podílí na rozvoji vzdělávání 
v oblasti udržitelnosti průmyslu a oběhového hospodářství.

Vladimír Kočí: 
„Naším cílem 

je, aby se 
Sustainability 
Summit stal 

takovou 
,cechovní’ 
konferencí 

profesionálů 
v oblasti 

udržitelnosti.“
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V zahraničí i v Česku lze navštívit konference
zaměřené na téma udržitelnosti nebo 
ESG. Čím bude Sustainability Summit jiný?

Kateřina Osterrothová: Sustainability Summit se 
odliší několika věcmi. Zaprvé chceme summit po-
stavit tak, že půjde o akci s výrazným mediálním 
přesahem. Jenom naše časopisy, B2B tituly Svět 
balení, Zboží&Prodej, Tovar&Predaj, Systémy Lo-
gistiky CZ, Systémy Logistiky SK a Pharma Profit, 
chodí na víc než 43 000 míst a čte je zhruba 
130 000 odborných čtenářů. A k tomu chceme mít 
co nejvíc dalších mediálních partnerů kvůli tomu, 
aby diskutovaná témata a projekty získaly větší 
publicitu. Tím lze inspirovat maximum firem nebo 
jednotlivců a je tak možné šířit dobrou praxi v kon-
textu principů udržitelnosti nebo ESG.

Summit se bude konat sice v jeden den, ale chce-
me komunikovat prezentované projekty po celý 
rok. Po akci vydáme tištěný report, který pomůže 
rozšířit informace ze summitu do všech koutů čes-
ké a slovenské odborné komunity. Navíc chceme 
natočit všechny prezentace a postupně je sdílet. 
Zkrátka plánujeme zásah, který z hlediska odbor-
ných konferencí o udržitelnosti nemá na českém 
nebo slovenském trhu obdoby.

Jak konkrétně by měly vypadat prezentace 
v konferenčním programu? Co mohou 
účastníci očekávat od konference?

K. O.: Cílem je poukázat formou případových stu-
dií nebo prezentací konkrétních inovací a investic 
na to, že všude kolem nás bují projekty, jež si nejen 
zasluhují pozornost, ale také mění ekonomiku 

a jednotlivá průmyslová odvětví. Jsme přesvědčeni 
o tom, že čím více se bude mluvit o zajímavých 
projektech, tím víc to prospěje byznysu a obecně 
i našemu okolí.

Sustainability Summit nebude povídáním o bu-
doucích závazcích firem nebo opisováním zpráv 
o tom, jak firmy jsou nebo budou dobré. Chceme 
jít cestou průkaznosti, evidence, důkazů. O tom, 
zda je váš projekt opravdu udržitelný, nerozhodu-
je, že to řeknete. Je velký rozdíl mezi green logistics 
nebo green packagingem a green talkingem či 
green washingem. Musíte dokázat, že inovace 
funguje nebo bude fungovat. Zaměříme se na vý-
sledky, nikoliv cíle a proklamace.

Jak toho chcete dosáhnout?

Vladimír Kočí: Klíčový je požadavek prezentace 
konkrétních dat, měřitelných výsledků implemen-
tace principů udržitelnosti. Bereme si trochu pří-
klad z vědeckých konferencí, kde se na programo-
vé skladbě podílí odborná rada zajišťující odbornou 
garanci programu konference. Většina dosavad-
ních konferencí a akcí zaměřených na udržitelnost 
nekriticky přijímá jakéhokoli přednášejícího, který 
se odkazuje na udržitelnost. Dosud to bylo v po-
řádku – napomohlo to dostat téma mezi lidi, ale 
nyní nastává čas začít zavádění udržitelnosti tro-
chu kultivovat a postavit na reálný, a pokud možno 
měřitelný základ.

Odborná rada summitu bude složena z členů, kte-
ří v oblasti udržitelnosti skutečně odborně pracují, 
například publikují, nepůjde o zaměstnance z pod-
niků samotných. Všechny prezentace musí být 

před zařazením do konferenčního programu sum-
mitu schváleny odbornou radou. Neznamená to 
však, že komise bude příliš přísná a prezentace na 
první pohled bude vyřazovat. Naopak se vynasna-
ží poradit firmám, jež se chtějí prezentovat tak, aby 
jejich prezentace byly co nejpraktičtější a obsaho-
valy všechna dostupná data, která dokazují, že 
projekty skutečně pomáhají životnímu prostředí, 
společnosti a hospodářství.

Jedním z nástrojů, které lze používat jako 
důkaz, jsou samozřejmě LCA studie. 
Co vše LCA odhalí?

V. K.: LCA je analytická metoda, která dokáže po-
suzovat a hodnotit na konkrétních číslech a indi-
kátorech surovinovou, materiálovou a energetic-
kou náročnost a také environmentální dopady 
různých aktivit a průmyslových procesů. Těžko 
můžeme hovořit o udržitelnosti, kdybychom nevě-
děli, jestli to či ono opatření má vliv na dostupnost 
surovin, energetickou náročnost či zátěž na život-
ní prostředí. LCA se dnes začíná aplikovat i v ob-
lasti nákladů a sociálních otázek. Pro summit však 
není LCA nutnou vstupenkou pro přednášející. Pro 
nás je důležité, aby se prezentovaná opatření opí-
rala o vhodný analytický postup, abychom přešli 
od přání k faktům, od slov k činům.

LCA posuzují vždy celý produktový systém, 
takzvaně od kolébky do hrobu, nebo se 
zpracovávají hodnocení pouze pro dílčí 
části řetězce? Pokud platí i to druhé, lze 
pouze parciální posouzení považovat za 
hodnověrný zdroj informací o dopadech 
výrobku či obalu na životní prostředí?

V. K.: Postupy LCA lze použít jak na výrobky, tak 
na technologie, služby i organizace. Například 
chcete-li korektně určit uhlíkovou stopu své orga-
nizace či produktu, tak se bez LCA neobejdete. I ti, 
kteří nabízejí výpočty uhlíkové stopy bez LCA, po-
užívají někým zveřejněné konverzní faktory určené 
právě na základě LCA. Vedle celých organizací 
umíme pomocí LCA srovnávat i jednotlivé mate-
riály či scénáře jejich použití či nakládání s nimi. 
Například v hodnocení obalů nemůžete porovná-
vat pouze to, z jakého materiálu je obal vyroben, 
ale také jak se bude odstraňovat, zda bude sklád-
kován, zda na skládce zahoří, nebo jestli se ener-

Mgr. Kateřina Osterrothová, Ph.D.

Kateřina Osterrothová je programovou ředitelkou obalového 
kongresu Obalko a nové akce Sustainability Summit, jež podporuje 
udržitelnost v České republice a na Slovensku. Intenzivně se věnuje 
udržitelnosti, působí jako konzultantka pro firmy v oblasti udržitel-
nosti a pro časopis Svět balení píše odborné články na různá témata 
v oblasti sustainability. Je vystudovaná geochemička a po získání 
doktorátu působila jako vědecká pracovnice na Přírodovědecké 
fakultě Univerzity Karlovy.

Kateřina 
Osterrothová: 
„O tom, zda 

je váš projekt 
opravdu 

udržitelný, 
nerozhoduje, 
že to řeknete. 

Musíte dokázat, 
že inovace 

funguje nebo 
bude fungovat.“
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iž v polovině roku 2021 začala 
rychlá akcelerace meziroční míry 
celkové inflace, která v posledních 
měsících překračuje 15 % změny. 
To je v moderní české ekonomice 

historicky jedinečné. Inflace je silně ovlivněná ce-
nami v koši „bydlení, voda, energie paliva“ kde 
ceny rostly od března 2022 o 20 % a více (zpo-
malení nastalo až v říjnu). Podobný trend je v ce-
nách potravin (v říjnu 2022 přesáhla meziroční 
inflace 25 %) a ve službách ubytování a stravo-
vání, kde se růst cen drží nad 20 % již od dubna 
2022. Tyto ekonomické změny i další důsledky 
války na Ukrajině (a hojná tematizace v médiích) 
mají samozřejmě dopad na mnoho aspektů poli-
tických, sociálních i ekonomických. Jedním z nich 
je pokles indexu ekonomické důvěry obyvatel. 
Ten koncem roku 2022 dosáhl historického mi-
nima a navíc klesá zdaleka nejrychlejším tempem 
za dobu měření. To vše má samozřejmě vliv i na 
nákupy potravin.

Přesun z restaurace 
do obchodu by mohl 
kompenzovat pokles

Celkový obrat českého maloobchodu s potravina-
mi zaznamená téměř jistě v roce 2022 rekordní 
nárůst a patrně překoná hranici 540 mld. Kč. Pří-
činou růstu je však zmíněná inflace. Když se podí-
váme na maloobchod ve stálých cenách, vidíme 
dlouhé období od února 2020 do března 2022, 
kdy se dostal vývoj do záporných čísel. V průměru 
v tomto období klesl objem maloobchodu potra-
vinami o 0‚7 % proti předchozím měsícům. Další 
fáze nastává v dubnu až září 2022, kdy se pokles 
zrychlil na -5‚6 % proti stejnému období předcho-

zího roku. Budoucí vývoj je samozřejmě velká ne-
známá, protože jsme v historicky unikátní konste-
laci. Přesto jde spočítat určitou predikci. Její 
„střední scénář“ říká, že by maloobchod potravi-
nami ve stálých cenách (bez započtení inflace) měl 
v příštích 12 měsících klesnout o 5 % (do září 
2023). Kvůli rostoucím cenám v gastronomii (i dal-
ším potížím segmentu) se dá čekat další přeliv ná-
kupů ze stravovacích služeb do maloobchodu. To 
by mohlo do jisté míry kompenzovat očekávaný 
pokles maloobchodních tržeb.

Šetří se i na potravinách

Hlavní reakcí nakupujících na situaci na trhu je sna-
ha udržet si pod kontrolou běžné výdaje včetně 
nákupů potravin. Asi nejviditelnější změnou je dal-
ší zvýšení nákupů ve slevových akcích. Podle Shop-
per Review (Skála a Šulc, 2022) se podíl lidí naku-
pujících aspoň jednou týdně „akční koš“ zvýšil ze 
36 % v roce 2021 na 40 % v roce 2022. Druhým 
způsobem, jak šetřit, je omezení objemu nákupu. 
Týká se to jak lidí starších (zhruba přes 50 let), tak 
nejmladších (asi do 35 let), typicky z menších do-
mácností. Zde hrozí omezování frekvence nákupu 
„zbytných“ kategorií a v důsledku pokles proda-
ného objemu potravin. Třetí očekávatelnou změ-
nou je přesun k levnějším značkám, což často 
znamená růst podílu privátních značek obchod-
ních řetězců.

Změna nákupního chování se projevuje i v rovno-
váze obchodních formátů: diskontní prodejny 
(tedy Lidl, Penny, Norma) mají v roce 2022 na čes-
kém trhu již 33 % věrných zákazníků, v roce 2021 
to bylo 29 %. Na druhé straně e-shopy se širokým 
sortimentem rychloobrátkového zboží (Rohlik, Ko-

Již třetím rokem se 
vyrovnáváme se situacemi, 
které mají jen málo 
pamětníků. V uplynulých 
dvou letech to byly 
dramatické následky 
epidemie covid, letos válka 
na Ukrajině s dopadem 
na společnost a celou 
ekonomiku včetně obchodu. 
Změn na trhu i v nákupním 
chování je celá řada a často 
jsou vzájemně protichůdné: 
dramatický růst cen vrací 
pozornost nakupujících 
k cenám i mění rovnováhu 
mezi distribučními kanály, 
současně však pokračuje 
modernizace obchodu 
a nákupních zvyklostí. 
Tento článek se pokouší 
o shrnutí aspoň hlavních 
trendů v maloobchodu 
s rychloobrátkovým zbožím 
i o opatrný výhled do 
nejisté budoucnosti.

Zdeněk Skála, jednatel, Skála a Šulc

Český obchod 
v časech změn

Žebříček je založen na    dostupných výsledcích
P 

řehled TOP 50 českého obchodu 
je zpracovaný na základě aktuálně 
dostupných zveřejněných účetních 
závěrek a výročních zpráv. I proto 

se mezi obchodníky liší časová období (finanční 
roky), pro která jsou data k dispozici. Pořadí firem 
podle obratu je tedy pouze přibližné, protože je-
jich výkony nejsou porovnané ke stejnému kalen-
dářnímu datu. Za tržby považujeme pro účel TOP 
50 součet tržeb za zboží a tržeb za vlastní výrobky 
a služby. Počty prodejen vycházejí z dostupných 

informací ke konci října 2022. V letošním roce 
se změnila koncepce TOP 50: jsou zařazeni jak 
obchodníci s převahou rychloobrátkového zboží 
(potraviny, drogerie, parfumerie, krmiva a potřeby 
pro domácí zvířata), tak obchodníci se spotřeb-
ním zbožím (elektro, DIY, nábytek, sport, odívání). 
Do TOP 50 jsou zahrnuti největší obchodníci bez 
ohledu na sortiment. Kvůli logice věci jsou však 
v samostatné tabulce zobrazeni obchodníci s pře-
vahou rychloobrátkového zboží a v druhé tabulce 
obchodníci s převahou spotřebního zboží.

V rámci obchodníků s rychloobrátkovým zbožím 
má nejvyšší tržby Lidl Česká republika, druhá nej-
větší společnost je Kaufland Česká republika. 
V rychlém růstu pokračuje Albert Česká republi-
ka, výší tržeb srovnatelný s Kauflandem. Čtvrtou 
společností je Penny Market (a Billa ze stejné sku-
piny Rewe je na 7. místě). TOP 5 uzavírá Tesco 
Stores ČR. V rámci TOP 10 jsou ještě dva silné 
mezinárodní řetězce: Makro ČR a Globus ČR, oba 
s více než 20 mld. Kč ročních tržeb. Pro konzis-
tenci byly nově do přehledu zařazeny i společ-
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

šík, iTesco) již v roce 2022 nezopakovaly rychlý růst 
z roku 2021 (jako hlavní nákupní místo slouží pro 
4 % nakupujících). Nová situace však přináší i pří-
ležitosti. Přesun spotřebitelů z gastronomie k ná-
kupům v maloobchodě bude doprovázená rozvo-
jem spotřebních příležitostí, které dosavadní 
konzumaci v restauracích nahradí, jako je „jídlo 
s sebou do zaměstnání či školy“, „party s rodinou 
či přáteli“, „domácí vaření“ a podobně.

K tomu je potřeba dodat, že nutnost šetřit nesma-
zala klíčová očekávání nakupujících: mladší lidé 
(zejména do 25 let) stále očekávají od značek i ob-
chodníků udržitelnost a větší „inspirativnost“, vše-
obecně přetrvává orientace na zdravější potraviny 
(zvlášť u rodin s dětmi). Rozdíl je jen to, že stále 
větší část lidí zvažuje, kolik do těchto potřeb inves-
tovat peněz.

Komunikační kanály 
procházejí vývojem

Výše popsané trendy nákupů se dají v současné 
situaci očekávat. Některé změny však souvisí spíš  
životního stylu a technologií a jsou do jisté míry 
překvapivé. V první řadě na trhu vidíme další mírný 
pokles využití tištěného akčního letáku (ze 62 % 

v roce 2020 na 55 % v roce 2022). V souvislosti 
s rostoucími akčními nákupy by se dal čekat spíš 
opačný vývoj.

Tato změna však souvisí s rostoucím podílem na-
kupujících, kterým papírový leták domů nechodí. 
Na pozadí je jistě snaha obchodníků o utlumení 
tohoto stále nákladnějšího, technologicky zastara-
lého a neekologického komunikačního kanálu 
a patrně i klesající efektivita distribuce. Jistě to však 
ovlivňuje i rychle rostoucí obliba mobilních aplika-
cí řetězců, které koncem roce 2022 využívá již 
48 % českých nakupujících (měříme aplikace širo-
kosortimentních obchodníků). Je to extrémně 
rychlý nárůst, v roce 2020 tyto aplikace využívalo 
24 % nakupujících, takže během dvou let se síla 
tohoto kanálu zdvojnásobila! Tento vývoj jistě není 
u konce a v dalších letech se mobilní aplikace sta-
nou v potravinářském obchodě dominantním ná-
strojem komunikace se zákazníkem. Jejich poten-
ciál z hlediska technických možností i konkurenční 
síly je stále využitý jen částečně. Rozvoj jistě zazna-
menají personalizované promoce, dynamická ce-
notvorba, spolupráce se značkovými výrobci na 
komunikaci trendů a inovací a tak dále. Kromě 
zmíněného poklesu tištěných letáků vidíme i mírný 
pokles využití e-mailových newsletterů. Sledování 
akcí na webových stránkách řetězců (41 % naku-
pujících) se meziročně prakticky nemění.

Žebříček je založen na    dostupných výsledcích

„Střídání“ prodejen 
je na ústupu

V kontextu většího šetření a vyhledávání akční na-
bídky by se dalo čekat, že nakupující budou víc 
střídat prodejny. Děje se však pravý opak – již dru-
hým rokem klesá „střídání“ prodejen a nakupující 
se stále více orientují na nákupy v několika „klíčo-
vých“ prodejnách, kterým jsou věrnější. V roce 
2022 navštívil „průměrný nakupující“ během dvou 
týdnů 3‚5 kamenných prodejen (kromě velkých 
řetězců do nich počítáme i večerky, pekárny, řez-
nictví a další menší formáty). V roce 2020 bylo toto 
číslo 3‚9, počet navštívených prodejen tedy klesl 
o 10 %. Velmi podobný vývoj vidíme, když sledu-
jeme počet prodejen navštívených během 6 měsí-
ců. Přitom expanze prodejní sítě stále probíhá, 
takže dostupnost prodejen se zvyšuje.

Důvodů může být víc a patrně působí souběžně: 
šetření času a nákladů na cestování (viz rostoucí 
cena pohonných hmot); klesající dostupnost papí-
rového letáku, který je silnou motivací pro střídání 
prodejen; postupně se vyrovnávající cenová hladi-
na mezi konkurenty. Pokles frekvence nákupu ne-
zasahuje samozřejmě celý trh rovnoměrně. V prů-
měru se dá říct, že největší pokles zažívají 
prodejny využívané pro doplňkové nákupy. Klesa-
jí proto formáty jako pekařství, řeznictví či některé 
subjekty tradičního trhu a ze situace mírně profi-
tují velkoplošné prodejny. Je však třeba dodat, že 
situace je velmi různá u jednotlivých obchodníků 
a i na tradičním trhu jsou společnosti, kde je stále 
potenciál k růstu.

To znamená, že pro obchodníky je budování věr-
nosti nakupujících stále důležitější téma a že 
i v době ekonomických těžkostí pokračují základní 
trendy, které byly viditelné již v předchozích letech. 
Hlavní očekávaná témata příštího roku jsou tedy: 
úsporné nákupní chování (akce, omezení spotřeby, 
levnější značky), růst „domácích“ spotřebních pří-
ležitostí, růst mobilních aplikací řetězců a diverzi-
fikace jejich využití, pokračující trendy související 
se životním stylem (udržitelnost, zdraví, inspirativ-
nost) a rostoucí věrnost k prodejně. Vedle vyšších 
nároků na značky i obchodníky to znamená i nové 
příležitosti, byť s náročnými limity.

nosti nabízející další kategorie rychloobrátkového 
zboží: péči a krmiva pro domácí zvířata (Plaček 
Pet Products) a parfumerii (Notino, El nino par-
fum). Významnou pozici mají mezi obchodníky 
s rychloobrátkovým zbožím také řetězce drogerií 
(dm drogerie markt, Teta drogerie a lékárny ČR, 
Rossmann). Základní souhrnné údaje jsou uvede-
né pro Družstvo CBA CZ a pro Skupinu Coop (dvě 
největší spotřební družstva, Jednota, spotřební 
družstvo České Budějovice, a Coop družstvo HB, 
jsou uvedena v žebříčku i samostatně).

Mezi obchodníky s převážně spotřebním zbožím 
dominuje Alza.cz a mezi TOP 5 je i společnost 
Internet Mall (e-shop Mall.cz; součástí Mall 
Group je i společnost CZC.cz uvedená v žebříčku 
samostatně). Silné postavení mají v tomto seg-
mentu trhu obchodníci s elektronikou (HP Tronic 
Zlín, Okay, Electro World), potřebami pro stavbu, 
zahradu a dílnu (Hornbach Baumarkt CS, Obi 
Česká republika, Bauhaus, Mountfield, Siko kou-
pelny, BM Česko, Uni Hobby) a nábytkem (Ikea 
Česká republika, XLCZ Nábytek, Jysk, Sconto 

nábytek). Dalšími významnými segmenty jsou 
obchody se sportem (Sportisimo, Decasport) 
a odíváním (Pepco Czech Republic, LPP Czech 
Republic, KiK textil a non-food). Mezi obchodní-
ky s nejvyššími tržbami zřejmě patří i společnost 
Fast ČR (aspoň podle informací, které se objevily 
neformálně v tisku). Oficiální dokument, který by 
takto vysoké tržby dokládal, tedy účetní závěrku, 
se však získat nepodařilo.

202220212020
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Kde nakupující získávají informace o akčních cenách
(% uživatelů v české populaci; vybrané jsou jen 
kanály vlastněné obchodními řetězci)

202220212020

návštěva za 6 měsícůnávštěva za 2 týdny

3,91 3,59 3,51 9,23 8,53 8,24

Návštěvnost kamenných prodejen potravin
(počet navštívených řetězců/formátů na 1 osobu 
za uvedené období)

Zdroj: Shopper Review 2022, Skála a Šulc
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iž v polovině roku 2021 začala 
rychlá akcelerace meziroční míry 
celkové inflace, která v posledních 
měsících překračuje 15 % změny. 
To je v moderní české ekonomice 

historicky jedinečné. Inflace je silně ovlivněná ce-
nami v koši „bydlení, voda, energie paliva“ kde 
ceny rostly od března 2022 o 20 % a více (zpo-
malení nastalo až v říjnu). Podobný trend je v ce-
nách potravin (v říjnu 2022 přesáhla meziroční 
inflace 25 %) a ve službách ubytování a stravo-
vání, kde se růst cen drží nad 20 % již od dubna 
2022. Tyto ekonomické změny i další důsledky 
války na Ukrajině (a hojná tematizace v médiích) 
mají samozřejmě dopad na mnoho aspektů poli-
tických, sociálních i ekonomických. Jedním z nich 
je pokles indexu ekonomické důvěry obyvatel. 
Ten koncem roku 2022 dosáhl historického mi-
nima a navíc klesá zdaleka nejrychlejším tempem 
za dobu měření. To vše má samozřejmě vliv i na 
nákupy potravin.

Přesun z restaurace 
do obchodu by mohl 
kompenzovat pokles

Celkový obrat českého maloobchodu s potravina-
mi zaznamená téměř jistě v roce 2022 rekordní 
nárůst a patrně překoná hranici 540 mld. Kč. Pří-
činou růstu je však zmíněná inflace. Když se podí-
váme na maloobchod ve stálých cenách, vidíme 
dlouhé období od února 2020 do března 2022, 
kdy se dostal vývoj do záporných čísel. V průměru 
v tomto období klesl objem maloobchodu potra-
vinami o 0‚7 % proti předchozím měsícům. Další 
fáze nastává v dubnu až září 2022, kdy se pokles 
zrychlil na -5‚6 % proti stejnému období předcho-

zího roku. Budoucí vývoj je samozřejmě velká ne-
známá, protože jsme v historicky unikátní konste-
laci. Přesto jde spočítat určitou predikci. Její 
„střední scénář“ říká, že by maloobchod potravi-
nami ve stálých cenách (bez započtení inflace) měl 
v příštích 12 měsících klesnout o 5 % (do září 
2023). Kvůli rostoucím cenám v gastronomii (i dal-
ším potížím segmentu) se dá čekat další přeliv ná-
kupů ze stravovacích služeb do maloobchodu. To 
by mohlo do jisté míry kompenzovat očekávaný 
pokles maloobchodních tržeb.

Šetří se i na potravinách

Hlavní reakcí nakupujících na situaci na trhu je sna-
ha udržet si pod kontrolou běžné výdaje včetně 
nákupů potravin. Asi nejviditelnější změnou je dal-
ší zvýšení nákupů ve slevových akcích. Podle Shop-
per Review (Skála a Šulc, 2022) se podíl lidí naku-
pujících aspoň jednou týdně „akční koš“ zvýšil ze 
36 % v roce 2021 na 40 % v roce 2022. Druhým 
způsobem, jak šetřit, je omezení objemu nákupu. 
Týká se to jak lidí starších (zhruba přes 50 let), tak 
nejmladších (asi do 35 let), typicky z menších do-
mácností. Zde hrozí omezování frekvence nákupu 
„zbytných“ kategorií a v důsledku pokles proda-
ného objemu potravin. Třetí očekávatelnou změ-
nou je přesun k levnějším značkám, což často 
znamená růst podílu privátních značek obchod-
ních řetězců.

Změna nákupního chování se projevuje i v rovno-
váze obchodních formátů: diskontní prodejny 
(tedy Lidl, Penny, Norma) mají v roce 2022 na čes-
kém trhu již 33 % věrných zákazníků, v roce 2021 
to bylo 29 %. Na druhé straně e-shopy se širokým 
sortimentem rychloobrátkového zboží (Rohlik, Ko-

Již třetím rokem se 
vyrovnáváme se situacemi, 
které mají jen málo 
pamětníků. V uplynulých 
dvou letech to byly 
dramatické následky 
epidemie covid, letos válka 
na Ukrajině s dopadem 
na společnost a celou 
ekonomiku včetně obchodu. 
Změn na trhu i v nákupním 
chování je celá řada a často 
jsou vzájemně protichůdné: 
dramatický růst cen vrací 
pozornost nakupujících 
k cenám i mění rovnováhu 
mezi distribučními kanály, 
současně však pokračuje 
modernizace obchodu 
a nákupních zvyklostí. 
Tento článek se pokouší 
o shrnutí aspoň hlavních 
trendů v maloobchodu 
s rychloobrátkovým zbožím 
i o opatrný výhled do 
nejisté budoucnosti.

Zdeněk Skála, jednatel, Skála a Šulc

Český obchod 
v časech změn

Žebříček je založen na    dostupných výsledcích
P 

řehled TOP 50 českého obchodu 
je zpracovaný na základě aktuálně 
dostupných zveřejněných účetních 
závěrek a výročních zpráv. I proto 

se mezi obchodníky liší časová období (finanční 
roky), pro která jsou data k dispozici. Pořadí firem 
podle obratu je tedy pouze přibližné, protože je-
jich výkony nejsou porovnané ke stejnému kalen-
dářnímu datu. Za tržby považujeme pro účel TOP 
50 součet tržeb za zboží a tržeb za vlastní výrobky 
a služby. Počty prodejen vycházejí z dostupných 

informací ke konci října 2022. V letošním roce 
se změnila koncepce TOP 50: jsou zařazeni jak 
obchodníci s převahou rychloobrátkového zboží 
(potraviny, drogerie, parfumerie, krmiva a potřeby 
pro domácí zvířata), tak obchodníci se spotřeb-
ním zbožím (elektro, DIY, nábytek, sport, odívání). 
Do TOP 50 jsou zahrnuti největší obchodníci bez 
ohledu na sortiment. Kvůli logice věci jsou však 
v samostatné tabulce zobrazeni obchodníci s pře-
vahou rychloobrátkového zboží a v druhé tabulce 
obchodníci s převahou spotřebního zboží.

V rámci obchodníků s rychloobrátkovým zbožím 
má nejvyšší tržby Lidl Česká republika, druhá nej-
větší společnost je Kaufland Česká republika. 
V rychlém růstu pokračuje Albert Česká republi-
ka, výší tržeb srovnatelný s Kauflandem. Čtvrtou 
společností je Penny Market (a Billa ze stejné sku-
piny Rewe je na 7. místě). TOP 5 uzavírá Tesco 
Stores ČR. V rámci TOP 10 jsou ještě dva silné 
mezinárodní řetězce: Makro ČR a Globus ČR, oba 
s více než 20 mld. Kč ročních tržeb. Pro konzis-
tenci byly nově do přehledu zařazeny i společ-



SETKÁNÍ

Technologický start-up 
Wolt Market vstoupil na 
tuzemský trh v loňském 
roce. Letos na podzim 
otevřel v Michli už 
čtvrtou pobočku v Praze. 
Jeden kamenný obchod 
s expresním doručováním 
má také v Brně. A podle 
Jany Trnovské, ředitelky 
pro Česko a Slovensko, se 
netají plány expanze do 
krajských měst.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

ředitelka, 
Wolt Market 
Česko 
a Slovensko

Jana 
Trnovská
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Č eská e-commerce prochází 
rychlou konsolidací a tento 
proces se nevyhýbá ani od-
větví expresního doručová-

ní, tedy quick commerce nebo q-commerce. 
A právě ta by měla podle předpovědí hrát 
minimálně ve velkých městech klíčovou roli 
v nákupech a doručování potravin.

O q-commerce se mluví jako o nakupování 
budoucnosti ve velkých městech. Proč?

Velká spousta zákazníků si během covidových let 
na on-line služby tohoto typu zvykla, a i když se 
velmi rádi vrátili do kamenných obchodů, už pro 
ně nejsou velkou neznámou. Tyhle bariéry padly.

Jak se tomuto odvětví daří celosvětově?

Celosvětově trh okamžité donášky potravin před-
stavoval v roce 2020 asi 25 miliard dolarů a odha-
duje se, že do roku 2025 se trh ztrojnásobí. Podle 
studie společnosti McKinsey by v roce 2030 mohla 
pětinu až třetinu všech nákupů obstarat právě q-
-commerce. Když nahlédneme na evropský trh, tak 
TOP 15 hráčů v Evropě otevřelo do konce roku 
2021 na 800 on-line supermarketů a evropský trh 
s donáškou potravin dosáhl v roce 2021 hodnotu 
asi šest miliard eur. V České republice využívá služ-
by q-commerce asi 36 procent nakupujících.

Co trh q-commerce aktuálně v České 
republice zažívá?

Trh se konsoliduje. Na jaře letošního roku jsme se 
ptali 1 097 respondentů Woltu, ve kterém z ob-
chodů někdy nakoupili on-line. Nejčastěji zmiňo-
vali Rohlík, Košík, iTesco, dále Wolt Market a Dáme 
Market. Ještě na jaře se níže v žebříčku objevoval 
i Bolt Market nebo Everli. Oba hráči už český trh 
opustili.

Proč?

Na konsolidaci má vliv spousta faktorů počínaje 
rostoucí inflací, tlakem na spotřebitelské ceny 
a problémem jsou i narušené dodavatelské řetěz-
ce. Když k tomu připočítáte citelné ochlazení eko-
nomiky a konflikt na Ukrajině, tak je obrázek kom-
pletní. S konsolidací jsme počítali, dlouhodobě 
může na trhu vyhrát jen ten, kdo má správně na-
stavený model fungování.

A ten spočívá v čem?

Od začátku jsme zákazníkům nabízeli půlhodinový 
limit doručení nákupu. Nechtěli jsme slibovat deset 
až patnáct minut. Pokud bychom v Praze měli tyhle 
limity dodržet, potřebovali bychom mít minimálně 
12 obchodů. To ale samozřejmě znamená velké 
náklady na prostory, nájmy i zaměstnance. Zvolili 
jsme tedy trochu jiný model fungování, půlhodino-
vý limit jsme schopni pokrýt současnými čtyřmi 
obchody. Z praxe přitom víme, že zákazník reálně 
rozdíl mezi 15 a 30 minutami nevnímá, respektive 
není to pro něho priorita. Čím kratší čas doručení 
byl slibován, tím nižší byla třeba i průměrná cena 
košíku.

Co službu q-commerce nejlépe definuje?

Jak z názvu vyplývá, je to rychlost. A hned za ní je 
kvalita. Úspěšní budeme jen tehdy, když u nás bu-
dou zákazníci pravidelně nakupovat. Pokud jim 
přivezeme zboží, se kterým nebudou spokojeni, 
a přijede s ním kurýr, se kterým nebudou spokoje-
ni, tak už u nás nenakoupí. Trh není tak velký, tak-
že tohle určitě nemůžeme riskovat. Velký důraz 
tedy klademe na kontrolu kvality zboží. Až tak, že 
si pár dodavatelů stěžovalo, že je od nás nejvíc 
reklamací a vratek. Jsme nároční. A máme propra-
covaný trénink kvality pro kurýry. Kvalita se musí 
týkat obojího, zboží i služby. Takže je naprosto 
klíčová komunikace se zákazníkem. Pokud něco 
nemáme, někde je problém, kurýr zůstane viset 

v zácpě, zákazníka okamžitě kontaktujeme a infor-
mujeme ho o tom, co se stalo. Lidé si musí odnést 
perfektní zážitek, aby se rádi vraceli.

Jak vypadá průměrný košík a kdy zákazníci 
nakupují nejčastěji?

Průměrně je v košíku 11 položek, v průměru za 25 
minut jej kurýři doručují. Nejoblíbenější čas, kdy si 
zákazníci objednávají, je mezi čtvrtou a osmou od-
poledne, k nejoblíbenějším dnům patří pátek, so-
bota a neděle. Věkový průměr je 15 až 35 let.

Vnímáte rozdílné potřeby v regionech? 
Ať už v době, kdy zákazníci objednávají, 
nebo v samotném sortimentu?

V Praze je o 15 procent vyšší hodnota košíku, 
v Brně zase mají o 10 procent více položek v koší-
ku, ale o osm procent nižší týdenní frekvenci ná-
kupu. I produkty se liší. Zatímco v Praze vedou 
rajčata, Coca-Cola, vodka, zmrzlina Grom nebo 
rohlíky, v Brně si potrpí kromě rajčat také na do-
nášku toaletního papíru, farmářských vajec, hroz-
nového vína nebo okurek hadovek. A rozdíly vidí-
me i na Slovensku, kde máme tři Wolt Markety. 
Mezi oblíbené produkty tam patří banány, Pilsner 
Urquell, vodka nebo kaiserka. Shodně panuje ob-
liba v rajčatech, zmrzlině Grom a vejcích z farmy.

Quick 
commerce je 
budoucnost 
nakupování.

... /...

Zamíříme 
do krajských 

měst
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ředitelka, Wolt Market Česko a Slovensko
Jana Trnovská
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SETKÁNÍ

Sice jste na trhu poměrně krátce, ale mění se 
nějak zákaznické zvyklosti?

Zákazníci u nás podle dat realizují nejen doplňko-
vé, ale i týdenní nákupy. Čím dál víc lidí ale od 
každotýdenního nákupu odstupuje. Častěji nakou-
pí dvakrát třikrát do týdne menší objem položek. 
Ovoce, zelenina a pečivo je nejprodávanější, ale 
dobře se nakupuje i alkohol a další zboží.

Jak budete do budoucna pracovat 
se sortimentem? Zvýší se i podíl 
non-food položek?

Už teď máme kolem pěti set položek v kategorii 
non-food a budeme ji rozšiřovat na produkty, kte-
ré zákazníci nakupují pro každodenní spotřebu 
nebo s nějakou pravidelnou frekvencí. Celkově 
máme v nabídce průměrně kolem tří a půl tisíce 
produktů, do konce roku je navýšíme na čtyři tisíce. 
Rozšiřovat budeme hlavně potravinové kategorie. 
Teď třeba vyjednáváme s dodavateli o cenách 
a hledáme způsob, jak zaručit ceny základních po-
travin. Chystáme se také na smysluplné slevy a mo-
tivační pobídky. Třeba nákup zdarma při určité 
hodnotě. Sázíme i na firemní zákazníky. Ti u nás 
dvakrát třikrát týdně objednávají občerstvení třeba 
na jejich akce.

Máte silné zastoupení trendových kategorií, 
jako jsou třeba veganské. Je to tím, že u vás 
nakupuje hlavně mladší věková skupina?

Dá se to tak říct. Je to velmi důležitý segment, kte-
rý roste nejrychleji a je stále větší a větší. Takže ho 
budeme určitě rozšiřovat. Podobně dobře roste 
fitness výživa, do které počítáme i proteinové 
 produkty, dále zboží pro diabetiky nebo celiaky. 
Ale dobře se daří také pet foodu, důležitý je i seg-
ment hotovek. Z dlouhodobého hlediska dává rov-
něž smysl privátní značka, zatím jsme do ní ale 
 nedorostli.

Jak velké jsou kamenné obchody, 
ve kterých se nákupy kompletují? 
A jaké jsou plány na expanzi?

Nejmenší má 330 metrů čtverečních, ten největší 
600. K obchodům v Praze a Brně bychom rádi po-
stupně přidali krajská města. Protože odvětví q-
-commerce je službou primárně právě pro velká 
města. Všechna v příštím roce nepokryjeme, ale 
postupně budeme otevírat další pobočky a najímat 
nové zaměstnance. Chceme budovat byznys zalo-
žený na zdravých základech, takže všechno bude 
záviset na tom, jak se bude vyvíjet poptávka a zá-
kaznické preference v současné ekonomické 

 situaci. Nákupy vozí zákazníkům partnerští Wolt 
kurýři, ale v jednotlivých pobočkách máme své za-
městnance. Tady ani nemůžeme využít někoho ji-
ného, protože procházejí neustálým školením, jak 
pracovat se sortimentem, jak si hlídat kvalitu a po-
dobně. Vypickují objednávku a předají ji kurýrovi. 
Stále nacházíme další způsoby, jak se dá celý pro-
ces zefektivnit a jak do stávajících prostor umístit 
více zboží.

Z trhu už odešly Bolt Market a Everli. 
Koho dalšího považujete v q-commerce 
za konkurenci?

V širším slova smyslu jsou to všechny kamenné ob-
chody a hráči v on-line doručování potravin. Tady 
je nejvíc zákazníků. Abychom byli úspěšní, musíme 
s naší službou oslovit a přesvědčit přesně tuhle zá-
kaznickou většinu.



Jak se Wolt Market 
připravuje na Vánoce, čtěte 
na www.zboziaprodej.cz

Jak nejčastěji 
nakupuji:

95 % nákupů potravin 
třikrát týdně dělám na 

Wolt Marketu. Beru to jako 
součást své role a zapojila 
jsem do toho i manžela.

Oblíbený 
obchod:

Wolt Market.

Jaký jsem 
zákazník:

Náročný na kvalitu, 
na služby. Ale já jsem 

obecně náročná na vše 
ve svém životě.

Co mě na 
nakupování 

baví:

Poznávat nové 
věci. Co mě na 

nakupování nebaví:

Když nejsou profesionální 
služby. Nemám ráda ten pocit, 

když se chcete v obchodě na něco 
zeptat a personál vám dává najevo, 
ať už okatě nebo ne, že ho vlastně 
obtěžujete. To se v dobré službě 
nesmí stát. Proto píšeme třeba 
i na tašky, které doručují kurýři, 

nějaké hezké vzkazy, aspoň 
přání pěkného dne.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Pomocník v mobilu
Řízení objednávky běží díky 
technologiím jako po másle.

Pohled do reality
Naskladnění zboží Janu Trnovskou 
nepřekvapí, pravidelně si plánuje směnu 
„na place“. Díky tomu zůstává v kontaktu 
s realitou a může přicházet s novými 
nápady na zlepšení.

Chladicí místnosti pomáhají
Chladničky zabírají příliš mnoho 
prostoru, takže ve Wolt Marketu 
vsadili na chladicí místnost.

Účelně a jednoduše
Zboží je v regálech připravené 
k rychlému vychystání. Víc než o to, jak 
pěkně regály a zboží v nich vypadá, tu 
jde o to, aby se zaměstnanci ke zboží 
rychle dostali.

Rajčata, pečivo a pivo
Mezi dlouhodobě nejprodávanější 
položky patří jak v Praze, Brně, tak 
i na Slovensku rajčata. Daří se také 
ostatnímu ovoci, pečivu, ale i alkoholu 
(TOP je Pilsner Urquell a vodka).

Mrazákům brzy odzvoní
Designování obchodů probíhá tak, 
aby byly co nejefektivnější. 
Mrazicí místnosti tak zřejmě 
brzy nahradí mrazničky.

Jedině fresh
Čerstvé ovoce a zelenina patří 
mezi nejčastěji objednávané 
položky v nákupním košíku.

Na prodejní/distribuční ploše s Janou Trnovskou

Třešnička na dortu
Perfektní zákaznický zážitek je podle 
Jany Trnovské klíčový. Jen díky němu se 
zákazníci zase rádi vracejí. Pomáhají tomu 
i milé vzkazy na taškách, jejichž obsah si 
řídí zaměstnanci, kteří tašky kompletují.

ředitelka, Wolt Market Česko a Slovensko

24

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

SETKÁNÍ

Sice jste na trhu poměrně krátce, ale mění se 
nějak zákaznické zvyklosti?

Zákazníci u nás podle dat realizují nejen doplňko-
vé, ale i týdenní nákupy. Čím dál víc lidí ale od 
každotýdenního nákupu odstupuje. Častěji nakou-
pí dvakrát třikrát do týdne menší objem položek. 
Ovoce, zelenina a pečivo je nejprodávanější, ale 
dobře se nakupuje i alkohol a další zboží.

Jak budete do budoucna pracovat 
se sortimentem? Zvýší se i podíl 
non-food položek?

Už teď máme kolem pěti set položek v kategorii 
non-food a budeme ji rozšiřovat na produkty, kte-
ré zákazníci nakupují pro každodenní spotřebu 
nebo s nějakou pravidelnou frekvencí. Celkově 
máme v nabídce průměrně kolem tří a půl tisíce 
produktů, do konce roku je navýšíme na čtyři tisíce. 
Rozšiřovat budeme hlavně potravinové kategorie. 
Teď třeba vyjednáváme s dodavateli o cenách 
a hledáme způsob, jak zaručit ceny základních po-
travin. Chystáme se také na smysluplné slevy a mo-
tivační pobídky. Třeba nákup zdarma při určité 
hodnotě. Sázíme i na firemní zákazníky. Ti u nás 
dvakrát třikrát týdně objednávají občerstvení třeba 
na jejich akce.

Máte silné zastoupení trendových kategorií, 
jako jsou třeba veganské. Je to tím, že u vás 
nakupuje hlavně mladší věková skupina?

Dá se to tak říct. Je to velmi důležitý segment, kte-
rý roste nejrychleji a je stále větší a větší. Takže ho 
budeme určitě rozšiřovat. Podobně dobře roste 
fitness výživa, do které počítáme i proteinové 
 produkty, dále zboží pro diabetiky nebo celiaky. 
Ale dobře se daří také pet foodu, důležitý je i seg-
ment hotovek. Z dlouhodobého hlediska dává rov-
něž smysl privátní značka, zatím jsme do ní ale 
 nedorostli.

Jak velké jsou kamenné obchody, 
ve kterých se nákupy kompletují? 
A jaké jsou plány na expanzi?

Nejmenší má 330 metrů čtverečních, ten největší 
600. K obchodům v Praze a Brně bychom rádi po-
stupně přidali krajská města. Protože odvětví q-
-commerce je službou primárně právě pro velká 
města. Všechna v příštím roce nepokryjeme, ale 
postupně budeme otevírat další pobočky a najímat 
nové zaměstnance. Chceme budovat byznys zalo-
žený na zdravých základech, takže všechno bude 
záviset na tom, jak se bude vyvíjet poptávka a zá-
kaznické preference v současné ekonomické 

 situaci. Nákupy vozí zákazníkům partnerští Wolt 
kurýři, ale v jednotlivých pobočkách máme své za-
městnance. Tady ani nemůžeme využít někoho ji-
ného, protože procházejí neustálým školením, jak 
pracovat se sortimentem, jak si hlídat kvalitu a po-
dobně. Vypickují objednávku a předají ji kurýrovi. 
Stále nacházíme další způsoby, jak se dá celý pro-
ces zefektivnit a jak do stávajících prostor umístit 
více zboží.

Z trhu už odešly Bolt Market a Everli. 
Koho dalšího považujete v q-commerce 
za konkurenci?

V širším slova smyslu jsou to všechny kamenné ob-
chody a hráči v on-line doručování potravin. Tady 
je nejvíc zákazníků. Abychom byli úspěšní, musíme 
s naší službou oslovit a přesvědčit přesně tuhle zá-
kaznickou většinu.



Jak se Wolt Market 
připravuje na Vánoce, čtěte 
na www.zboziaprodej.cz

Jak nejčastěji 
nakupuji:

95 % nákupů potravin 
třikrát týdně dělám na 

Wolt Marketu. Beru to jako 
součást své role a zapojila 
jsem do toho i manžela.

Oblíbený 
obchod:

Wolt Market.

Jaký jsem 
zákazník:

Náročný na kvalitu, 
na služby. Ale já jsem 

obecně náročná na vše 
ve svém životě.

Co mě na 
nakupování 

baví:

Poznávat nové 
věci. Co mě na 

nakupování nebaví:

Když nejsou profesionální 
služby. Nemám ráda ten pocit, 

když se chcete v obchodě na něco 
zeptat a personál vám dává najevo, 
ať už okatě nebo ne, že ho vlastně 
obtěžujete. To se v dobré službě 
nesmí stát. Proto píšeme třeba 
i na tašky, které doručují kurýři, 

nějaké hezké vzkazy, aspoň 
přání pěkného dne.
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TÉMA VYDÁNÍ

Letos na jaře vznikla pod 
taktovkou Potravinář-

ské komory ČR (PK ČR) 
a České technologické 

platformy pro potraviny 
nová odborná Platforma 

pro alternativní potraviny 
a nápoje. Jejím cílem je 

především vytvoření od-
borného zázemí pro dis-

kusi o této problematice, 
komunikaci legislativních 

otázek a informovanosti 
spotřebitelů o výhodách 

i nevýhodách konkrétních 
alternativ. Nedávná me-

diální přestřelka mezi PK 
ČR a organizací ProVeg 

Česko ale ukázala, že dia-
log mezi oběma stranami, 

tedy zástupci živočišné 
a rostlinné produkce, je 

třeba výrazně zintenzivnit.

Živočišně,  anebo 
rostlinně?
Chybí shoda
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:



Názory odbornic a odborníků 
na živočišnou a rostlinnou 
výrobu a stravu najdete na 
www.zboziaprodej.cz

P rezidentka PK ČR Dana Večeřová 
míní, že rostlinné alternativy jsou 
velkou příležitostí pro tuzemské 
podniky, jak zpestřit nabídku na 
trhu, vyjít vstříc požadavkům spo-

třebitelů a vyrábět z českých surovin na českém úze-
mí. Odbornou platformu uvítalo i Ministerstvo ze-
mědělství ČR a všichni se svorně shodují, že mají na 
zřeteli především spotřebitele, který se v posledních 
letech stále více zajímá o zdravý životní styl. Ačkoliv 
podle posledního šetření výzkumné agentury Niel-
senIQ tento zájem mírně poklesl, stále se drží nad 
70 %. Zdraví a zdravý životní styl mezi tuzemskými 
spotřebiteli stále rezonuje.

Podle průzkumu společnosti Ipsos, realizovaného 
v květnu 2020, preferuje například stravu s vylou-
čením či omezením masa každý desátý Čech. Mezi 
nejčastěji zmiňované důvody, proč se spotřebitelé 
k rostlinné stravě obrací, patří zájem o ochranu 
životního prostředí a konzumaci zdraví prospěš-
ných potravin. A právě tady přichází příslovečný 
kámen úrazu. Ne všechno rostlinné je přirozeně 
zdraví prospěšné, zvlášť když má za sebou rostlin-
ná potravina vysoký stupeň průmyslového zpraco-
vání. Stejně tak, jako to samozřejmě platí v kate-
goriích vysoce průmyslově zpracovaných 
živočišných, především masných produktů.

Přímá úměra neplatí

Na fakt, že se některé rostlinné výrobky v kam-
paních společností tváří „zdravě“, ačkoli jimi být 
vůbec nemusí, upozorňuje PK ČR. Nedávno tak 
na aktivitu organizace ProVeg Česko, která bě-
hem roku spustila evropskou petici požadující 
zařazení rostlinných alternativ mléka do školního 
projektu EU, reagovala stížností u několika čes-
kých ministerstvech.

„V poslední době se na trh dostává řada nových 
výrobků, které imitují chuť, texturu a vzhled mléka 
a mléčných výrobků, a proto jsou často chápány 
spotřebiteli jako alternativa mléka i z výživového 
hlediska. Rostlinné výrobky mají ale odlišné složení 
a jinou výživovou hodnotu, nejsou srovnatelné. Imi-
tace mléka a mléčných výrobků jsou obvykle vysoce 
zpracované potraviny, jejichž výživová hodnota 
a obsahy živin, včetně vitaminů a minerálních látek, 
kolísají v závislosti na uvážení výrobce,“ vysvětluje 
Dana Večeřová. Kvalita těchto produktů není regu-
lována legislativou, na trhu se tak podle ní zákazník 
setká s kvalitativně velmi odlišnými výrobky. „Do 
jídelníčku dětí i dospělých ale patří potraviny jak 
rostlinného, tak živočišného původu,“ dodává Dana 
Večeřová. Petici organizace ProVeg požadující zařa-
zení rostlinných nápojů do školního projektu tak 
v PK ČR nepovažují za šťastnou a ve svém dopisu 
pro ministerstva se odkazují na řadu studií a prů-
zkumů, které jejich pohled na věc potvrzují.

Podle mluvčí organizace ProVeg Česko Evy 
Hemmerové není ostrá reakce PK ČR na místě. Pe-
tice, kterou podepsalo 74 tisíc občanů, podle ní 
byla spíše symbolická. Stojí si za tím, že spotřebi-
telé, včetně těch nejmenších, by měli mít možnost 
se svobodně rozhodnout, co budou konzumovat. 
Nabídka rostlinných nápojů je dobrou volbou pro 
ty, kteří ve svém rozhodování o konzumaci zohled-

ňují i to, jaký dopad měla výroba na životní pro-
středí nebo jak ohleduplná je ke zvířatům. Signály 
z trhu podle ní naznačují, že by se rostlinné alter-
nativy v evropských školních programech mohly 
objevit už v následujících letech. Evropská komise 
zveřejnila na konci listopadu výsledky veřejné kon-
zultace, ze které vyplývá, že 72 % respondentů si 
přeje, aby byla do programu Mléko do škol zahr-
nuta i rostlinná mléka. Jejich zařazení je podle ní 
jednou z cest, jak přispět k přechodu na udržitel-
nější systém.

 Na trhu je dnes podle organizace široká škála vý-
živných rostlinných nápojů, které mohou mléko 
plnohodnotně nahradit. „Dopis PK ČR bohužel 
obsahuje hodně nepřesných informací a překrou-
cených faktů, ze kterých vyplývá, že PK ČR není 
připravena na potřebnou a už probíhající změnu 
českého a evropského trhu,“ říká. Na význam rost-
linných alternativ je podle ní třeba se dívat jak 
z nutričního, tak i z ekologického hlediska. Nutrič-
ní terapeutka organizace ProVeg Česko Veronika 
Baťová doplňuje, že sójové mléko obohacené 
o vápník a určité vitaminy může být použito jako 
nutričně přiměřená alternativa kravského mléka. 
Potvrzuje to podle ní třeba aktualizovaná výživová 
doporučení Ministerstva zdravotnictví a sociálních 
služeb USA, které zařadilo obohacené sójové ná-
poje a jogurty mezi vhodné alternativy k produk-
tům z kravského mléka.

Spotřebitelé tápou

Stejně jako PK ČR se i ProVeg Česko odkazuje na 
studie a průzkumy, jejichž závěry jsou ale často 
odlišné. Pro běžného spotřebitele se tak situace 
stává naprosto nepřehlednou. Eva Hemmerová 
zdůrazňuje, že organizace ProVeg Česko podporu-
je pestrou výživu, kde mohou být alternativy mléč-
ných a masných produktů zajímavým chuťovým 
i nutričním zpestřením jídelníčku. Na jejich základě 
by ale neměl být jídelníček vegetariána či vegana 
postaven. Lze to přirovnat k jídelníčku konvenční-
ho spotřebitele, kde by rovněž převahu neměly 
tvořit například vysoce zpracované masné produk-
ty, které také představují spíš jen chuťové zpestře-
ní jídelníčku.

Obě strany by se měly 
dívat hlavně na zdraví

Specialistka na zdravotní prevenci a výživu Margit 
Slimáková popisuje, že obě strany logicky sledují 
své zájmy. A to, na co by se měly zaměřit zejména, 
je zdraví. „Pokud je komunikace firem založena na 
tom, že alternativy masa či mléčných výrobků jsou 
pro lidi zdravější, pak to prostě není pravda,“ pro-
hlašuje. I nedávnou kampaň Agrární komory ČR 
„Žeru maso“ považuje za férovou. „Výrobci se v ní 
vymezují proti vysoce průmyslově zpracovaným 
potravinám, které se nazývají alternativami masa. 
A těmi opravdu nejsou,“ konstatuje. Myslet na udr-
žitelnost a zachování biodiverzity je podle ní velmi 
důležité. I proto už roky propaguje šetrné biozemě-
dělství, skutečné jídlo a šetření zdroji. „Ale vadí mi 
i druhý extrém, a to je bezhlavá propagace rostlin-
né stravy i za cenu, že na místo jídla budeme jíst 

průmyslově zpracované potraviny,“ uvádí Margit 
Slimáková, která na svém instagramovém profilu 
často rozebírá různé potraviny a poukazuje na je-
jich vysoký stupeň průmyslového zpracování i výži-
vovou hodnotu. „Jídlo má být výživné, atraktivní 
a chutné. Základem jídla by měly být skutečné po-
traviny, ideálně lokální a sezonní,“ vysvětluje filozo-
fii, na které se odborná veřejnost shoduje, Margit 
Slimáková. Obě strany by podle ní měly mít na zře-
teli hlavně to, aby byly vyráběné potraviny lidskému 
zdraví prospěšné a nutričně vyvážené, zkrátka dělit 
je na kvalitní a nekvalitní.

Pojďme o tom mluvit

Podíváme-li se na spor nezávisle na tom, které stra-
ně barikády fandíme, vidíme, že tu chybí intenziv-
ní dialog. Přestřelka v mediálním prostoru vyvolává 
silnou reakci, spotřebitelé ale tápou dál. Lepší pro 
všechny zúčastněné od organizací, výrobků až po 
spotřebitele by byl určitě konstruktivní dialog. Ten 
by měl probíhat právě v rámci Platformy pro alter-
nativní potraviny a nápoje a přinést spotřebitelům 
jasné závěry. Ať už z pohledu zdraví a výživy, do-
padů na životní prostředí, ekonomického pohledu, 
či pohledu výrobních technologií. Důležitá je také 
otázka bezpečnosti potravin.

„Neshody ukazují na potřebu mezioborové spolu-
práce, která by prohloubila znalosti jednotlivých 
stran,“ je přesvědčená Eva Hemmerová. Podle ní 
je totiž řada výživových doporučení, na kterých 
PK ČR lpí, překonána a nové studie ukazují, že tře-
ba mléko a mléčné produkty lze rostlinnými zdro-
ji  plnohodnotně nahradit. Stejně tak organizace 
disponuje dalšími průzkumy, které prospěšnost 
převážně rostlinné stravy dokládají.

„Členové PK ČR chtějí otevřeně diskutovat jak 
o produkci rostlinných imitací, tak o tradičních vý-
robcích živočišného původu. Proto byla založena 
Platforma pro alternativní potraviny a nápoje, je-
jímž členem je i organizace ProVeg,“ upozorňuje 
Dana Večeřová. Předsedou platformy byl zvolen 
generální ředitel společnosti Olma Martin  Kry stián. 
„Možná právě proto, že Olma vyrábí oba zmíněné 
druhy výrobků bez toho, aby mátla spotřebitele. 
Rostlinné produkty nazývá ovesný nápoj,“ infor-
muje. Podle Martina Krystiána je důležité brát si to 
nejlepší z obou kategorií, jak z rostlinných, tak i ži-
vočišných produktů: „Jsme zastánci vyvážené stra-
vy, mléčné výrobky jsou významným zdrojem živin. 
Dlouhodobé zkušenosti mohou navíc tradiční vý-
robci využít i pro zpracování výživově hodnotné 
rostlinné stravy tak, aby spotřebitel profitoval z be-
nefitů obou těchto segmentů.“

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

Letos na jaře vznikla pod 
taktovkou Potravinář-

ské komory ČR (PK ČR) 
a České technologické 

platformy pro potraviny 
nová odborná Platforma 

pro alternativní potraviny 
a nápoje. Jejím cílem je 

především vytvoření od-
borného zázemí pro dis-

kusi o této problematice, 
komunikaci legislativních 

otázek a informovanosti 
spotřebitelů o výhodách 

i nevýhodách konkrétních 
alternativ. Nedávná me-

diální přestřelka mezi PK 
ČR a organizací ProVeg 

Česko ale ukázala, že dia-
log mezi oběma stranami, 

tedy zástupci živočišné 
a rostlinné produkce, je 

třeba výrazně zintenzivnit.

Živočišně,  anebo 
rostlinně?
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NA TRADIČN ÍM TRHU

 Říjen a listopad proběhly ve znamení dalších nákupních dnů. 
Byl zahájen provoz první pobočky konceptu Coop Café pod 
taktovkou Coop družstva Velké Meziříčí. A Skupina Coop 
pokračuje v otevírání automatických prodejen. 

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Partner 
rubriky:

Seriál podzimních nákupních dnů měl další pokračování. Jejich pořádání se ujaly Maloob-
chodní sítě Bala a Rapo, společnost Kubík a Jednota, obchodní družstvo Tábor.

Maloobchodní sítě Bala a Rapo uspořádaly svůj 
společný nákupní veletrh 18. října opět v Domě 
kultury ve Žďáru nad Sázavou. Možnost nabíd-
nout své zboží za veletržní ceny, představit no-
vinky a setkat se osobně se svými odběrateli 
využilo více než 90 dodavatelů.

Součástí tohoto dne bylo i školení hygienického 
minima, po jehož absolvování obdrželi maloob-
chodníci osvědčení, které jim umožňuje školit 
své zaměstnance. Každá prodejna, která na ve-
letrhu realizovala objednávky u 20 dodavatelů, 
obdržela příspěvek na PHM v hodnotě 2 000 Kč 
a získala možnost zúčastnit se na závěr velké 
tomboly, ve které hlavními výhrami byly vouche-
ry v hodnotách 10–30 tisíc Kč na odběr zboží 
z akcionářských velkoobchodů Čepos.

Již tradičně se konaly Nákupní dny společnosti 
Kubík v nádherných prostorách areálu zámku 
v Litomyšli. Dne 19. října si je nenechalo ujít více 
než 50 společností, které zde vystavovaly 
a představovaly svoje novinky zákazníkům. At-
mosféra byla vynikající a bylo znát, že se lidé 

z branže opět rádi vidí osobně. Akci doprovázel 
bohatý raut a další doprovodný program v po-
době tomboly pro zákazníky, soutěže o nejlepší 
expozici pro dodavatele, ukázky vaření společ-
nosti Podravka - Lagris gastro a podobně. Zá-
stupci společnosti se těší na jaro a věří, že se 
v Litomyšli znovu všichni potkají.

Tradiční prezentační den pořádaný Jednotou, 
obchodním družstvem Tábor, proběhl letos 2. 
listopadu 2022 již po několikáté v sále táborské-
ho hotelu Palcát. Dodavatelsko-odběratelské 
vztahy je potřeba udržovat a rozvíjet v každé 
době, proto i letos se setkali zástupci Jednoty, 
obchodního družstva Tábor, Velkoobchodního 
skladu Soběslav, výrobny Lahůdky Slapy a dal-
ších spolupracujících družstev s dodavateli, kte-
ří představili svoje novinky formou prezentace, 
katalogů, ukázek, ochutnávek a vzorků. Jedno-
ta, obchodní družstvo Tábor, klade důraz na 
výběr sortimentu od regionálních dodavatelů. 
Důvod je jednoduchý, domácí a místní je dobré, 
kvalitní a cenově přijatelné. Proto se snaží zajis-
tit svým zákazníkům co nejvíce českého zboží.

Skupina Coop otevřela v Ústí nad Orlicí již 
třetí automatizovanou prodejnu v Česku. 
Na tento styl nakupování si zákazníci rych-
le zvykají a obchodníkům se vyplácí. Ještě 
letos by se měl nový typ obchodu zprovoz-
nit v Lipně nad Vltavou a Berouně.

 Skupina Coop pokračuje v otevírání automatic-
kých prodejen, kde lze nakupovat 24 hodin den-
ně a sedm dní v týdnu. Po Strakonicích a Českém 
Krumlově se nyní dočkali i zákazníci v Ústí nad 
Orlicí. Nový obchod je doplněn o výdejnu zboží 
z e-shopu a kavárnu. „Měli jsme určité obavy, 
zda lidé novinku přijmou. Úspěch u doposud 
otevřených obchodů nás příjemně překvapil. Už 
nyní proto připravujeme další prodejny tohoto 
typu, do konce roku bychom chtěli zprovoznit 

Nové
Coop Café
je v Měříně
Na náměstí v Měříně na Vysočině byla ote-
vřena první pobočka konceptu Coop Café 
v režii Coop družstva Velké Meziříčí.

Při vstupu do nové kavárny Coop Café v Měří-
ně na Vysočině na každého dýchne příjemná 
atmosféra a milá obsluha, která nabízí výběro-
vou kávu, skvělé dezerty, dorty a něco dobrého 
k jídlu. Jaroslav Pavlíček, předseda představen-
stva Coop družstva Velké Meziříčí, k tomu uvá-
dí: „Víme, že naše prodejny jsou mimo jiné 
i místem sociální interakce a jsme součástí ži-
vota v obcích. Otevření kavárny tak pro nás je 
logicky navazujícím krokem. Naši zákazníci 
v prodejnách využívají celou řadu služeb, na-
příklad cashback nebo Pošta Partner, vyzvedá-
vají si u nás zásilky a nyní si mohou s přáteli 
posedět u dobré kávy. Vzhledem k tomu, že 
s gastro byznysem jsme neměli zkušenosti, 
oslovili jsme společnost RN servis EU, našeho 
dlouholetého partnera, který nám kavárnu na-
vrhl i částečně vybavil. Našim zákazníkům tak 
v příjemném interiéru nabídneme kromě kávy 
i dobré zákusky, chlebíčky a teplý sortiment. Po 
otevření kavárny nás potěšila pozitivní zpětná 
vazba našich zákazníků a rovněž obraty jsou 
nad naším očekáváním.“

Třetí automatizovaná 
prodejna otevřena

Žďár, Litomyšl a Tábor oživily nákupy

další dvě,“ komentuje otevření v pořadí již třetí-
ho automatického obchodu Lukáš Němčík, ředi-
tel rozvoje a marketingu Skupiny Coop.



Zalistujte…
zásobte se… nabídněte!

INZERTORIAL
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Odkolek
Nadýchaný, 
vláčný a svěží
krémový závin 
s pomerančovo-ananasovou 
náplní

Kontakty: www.odkolek.cz
+420 251 175 111
Odkolek
odkolek_cz

Sladká novinka od Odkolka 
láká na svěží náplň a lahodné, 
křehké těsto. O čem je řeč? 
O plundrovém krémovém závinu 
s pomerančovo-ananasovou náplní, 
která vás dostane do kolen.

Hvězda 
prodeje

V období adventu a vánočních svátků nejen děti 
často dostávají různé exotické ovoce. Letos své 
známé nebo i sebe můžete obdarovat tímto 
lahodným závinem, který v sobě pojí exotiku 
i tradici českých závinů. Závin s lehkým plund-

rovým těstem vás zaručeně osvěží i zasytí a hmotnost 200 g je 
ideální svačinka po koulovačce nebo procházce, ale oslníte jím 
i návštěvu, když jí ho naservírujete jako moučník ke kávě. 

Značka Odkolek, která je obdivována pro svoji tradici a kvalit-
ní výrobky, prochází letos zásadní změnou. Nejprve přišla změ-
na loga, pak přišla změna designu u zbrusu nových výrobků 
– plundrových krémových závinů nebo Cibulového chleba. 
Další logickou fází je změna obalů u stávajících výrobků, kdy 
v Odkolku začali tím nejlepším – vyhlášeným jemným pečivem.  
V regálech mnoha obchodů tak můžete zaznamenat změnu 
u závinů, českých buchet nebo „4 buchet“. Malou zajímavos-
tí je to, že zákazníci vybraného jemného pečiva najdou ve 
výrobku tajemný vzkaz a k tomu odkaz na trvalou soutěž. 

Se změnami na obalech samozřejmě bude Odkolek pokra-
čovat i u dalšího pečiva, tedy chlebů a běžného pečiva. Těch 
se dočkáme již začátkem příštího roku.

Titulka!

Zhlédne ji

téměř 45 000 

maloobchodních 

profesionálů

s pomerančovo-ananasovou 

s pomerančovo-ananasovou náplní, 

období adventu a vánočních svátků nejen děti 
často dostávají různé exotické ovoce. Letos své 
známé nebo i sebe můžete obdarovat tímto 
lahodným závinem, který v sobě pojí exotiku 
i tradici českých závinů. Závin s lehkým plund-

rovým těstem vás zaručeně osvěží i zasytí a hmotnost 200 g je 
ideální svačinka po koulovačce nebo procházce, ale oslníte jím 

Značka Odkolek, která je obdivována pro svoji tradici a kvalit-
ní výrobky, prochází letos zásadní změnou. Nejprve přišla změ-
na loga, pak přišla změna designu u zbrusu nových výrobků 
– plundrových krémových závinů nebo Cibulového chleba. 
Další logickou fází je změna obalů u stávajících výrobků, kdy 
v Odkolku začali tím nejlepším – vyhlášeným jemným pečivem.  
V regálech mnoha obchodů tak můžete zaznamenat změnu 
u závinů, českých buchet nebo „4 buchet“. Malou zajímavos-
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NA TRADIČN ÍM TRHU

 Říjen a listopad proběhly ve znamení dalších nákupních dnů. 
Byl zahájen provoz první pobočky konceptu Coop Café pod 
taktovkou Coop družstva Velké Meziříčí. A Skupina Coop 
pokračuje v otevírání automatických prodejen. 

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Partner 
rubriky:

Seriál podzimních nákupních dnů měl další pokračování. Jejich pořádání se ujaly Maloob-
chodní sítě Bala a Rapo, společnost Kubík a Jednota, obchodní družstvo Tábor.

Maloobchodní sítě Bala a Rapo uspořádaly svůj 
společný nákupní veletrh 18. října opět v Domě 
kultury ve Žďáru nad Sázavou. Možnost nabíd-
nout své zboží za veletržní ceny, představit no-
vinky a setkat se osobně se svými odběrateli 
využilo více než 90 dodavatelů.

Součástí tohoto dne bylo i školení hygienického 
minima, po jehož absolvování obdrželi maloob-
chodníci osvědčení, které jim umožňuje školit 
své zaměstnance. Každá prodejna, která na ve-
letrhu realizovala objednávky u 20 dodavatelů, 
obdržela příspěvek na PHM v hodnotě 2 000 Kč 
a získala možnost zúčastnit se na závěr velké 
tomboly, ve které hlavními výhrami byly vouche-
ry v hodnotách 10–30 tisíc Kč na odběr zboží 
z akcionářských velkoobchodů Čepos.

Již tradičně se konaly Nákupní dny společnosti 
Kubík v nádherných prostorách areálu zámku 
v Litomyšli. Dne 19. října si je nenechalo ujít více 
než 50 společností, které zde vystavovaly 
a představovaly svoje novinky zákazníkům. At-
mosféra byla vynikající a bylo znát, že se lidé 

z branže opět rádi vidí osobně. Akci doprovázel 
bohatý raut a další doprovodný program v po-
době tomboly pro zákazníky, soutěže o nejlepší 
expozici pro dodavatele, ukázky vaření společ-
nosti Podravka - Lagris gastro a podobně. Zá-
stupci společnosti se těší na jaro a věří, že se 
v Litomyšli znovu všichni potkají.

Tradiční prezentační den pořádaný Jednotou, 
obchodním družstvem Tábor, proběhl letos 2. 
listopadu 2022 již po několikáté v sále táborské-
ho hotelu Palcát. Dodavatelsko-odběratelské 
vztahy je potřeba udržovat a rozvíjet v každé 
době, proto i letos se setkali zástupci Jednoty, 
obchodního družstva Tábor, Velkoobchodního 
skladu Soběslav, výrobny Lahůdky Slapy a dal-
ších spolupracujících družstev s dodavateli, kte-
ří představili svoje novinky formou prezentace, 
katalogů, ukázek, ochutnávek a vzorků. Jedno-
ta, obchodní družstvo Tábor, klade důraz na 
výběr sortimentu od regionálních dodavatelů. 
Důvod je jednoduchý, domácí a místní je dobré, 
kvalitní a cenově přijatelné. Proto se snaží zajis-
tit svým zákazníkům co nejvíce českého zboží.

Skupina Coop otevřela v Ústí nad Orlicí již 
třetí automatizovanou prodejnu v Česku. 
Na tento styl nakupování si zákazníci rych-
le zvykají a obchodníkům se vyplácí. Ještě 
letos by se měl nový typ obchodu zprovoz-
nit v Lipně nad Vltavou a Berouně.

 Skupina Coop pokračuje v otevírání automatic-
kých prodejen, kde lze nakupovat 24 hodin den-
ně a sedm dní v týdnu. Po Strakonicích a Českém 
Krumlově se nyní dočkali i zákazníci v Ústí nad 
Orlicí. Nový obchod je doplněn o výdejnu zboží 
z e-shopu a kavárnu. „Měli jsme určité obavy, 
zda lidé novinku přijmou. Úspěch u doposud 
otevřených obchodů nás příjemně překvapil. Už 
nyní proto připravujeme další prodejny tohoto 
typu, do konce roku bychom chtěli zprovoznit 

Nové
Coop Café
je v Měříně
Na náměstí v Měříně na Vysočině byla ote-
vřena první pobočka konceptu Coop Café 
v režii Coop družstva Velké Meziříčí.

Při vstupu do nové kavárny Coop Café v Měří-
ně na Vysočině na každého dýchne příjemná 
atmosféra a milá obsluha, která nabízí výběro-
vou kávu, skvělé dezerty, dorty a něco dobrého 
k jídlu. Jaroslav Pavlíček, předseda představen-
stva Coop družstva Velké Meziříčí, k tomu uvá-
dí: „Víme, že naše prodejny jsou mimo jiné 
i místem sociální interakce a jsme součástí ži-
vota v obcích. Otevření kavárny tak pro nás je 
logicky navazujícím krokem. Naši zákazníci 
v prodejnách využívají celou řadu služeb, na-
příklad cashback nebo Pošta Partner, vyzvedá-
vají si u nás zásilky a nyní si mohou s přáteli 
posedět u dobré kávy. Vzhledem k tomu, že 
s gastro byznysem jsme neměli zkušenosti, 
oslovili jsme společnost RN servis EU, našeho 
dlouholetého partnera, který nám kavárnu na-
vrhl i částečně vybavil. Našim zákazníkům tak 
v příjemném interiéru nabídneme kromě kávy 
i dobré zákusky, chlebíčky a teplý sortiment. Po 
otevření kavárny nás potěšila pozitivní zpětná 
vazba našich zákazníků a rovněž obraty jsou 
nad naším očekáváním.“

Třetí automatizovaná 
prodejna otevřena

Žďár, Litomyšl a Tábor oživily nákupy

další dvě,“ komentuje otevření v pořadí již třetí-
ho automatického obchodu Lukáš Němčík, ředi-
tel rozvoje a marketingu Skupiny Coop.



Nejdůvěryhodnější značky roku 2022
ALKOHOL AUTOKOSMETIKA BALENÉ VODY BALÍKOVÉ SLUŽBY BANKY BATERIE BETONOVÉ PRVKY BEZDÝMNÉ TABÁKOVÉ 

VÝROBKY
CESTOVNÍ KANCELÁŘE 
A AGENTURY

ČERPACÍ STANICE ČISTICÍ PROSTŘEDKY ČOKOLÁDOVÉ CUKROVINKY

DÁMSKÁ HYGIENA DERMOKOSMETIKA DĚTSKÁ VÝŽIVA DĚTSKÉ MULTIVITAMINY DĚTSKÉ OBLEČENÍ DODAVATELÉ ENERGIÍ DOPLŇKY STRAVY 
NA IMUNITU

ENERGETICKÉ NÁPOJE E-SHOP S POTRAVINAMI FASÁDNÍ SYSTÉMY FUNKČNÍ NÁPOJE HOBBYMARKETY

HRAČKY FIGURKY JAZYKOVÉ ŠKOLY KAMNA A KRBY KLINIKY ESTETICKÉ MEDICÍNY KONDOMY KOŘENÍ KOTLE A BOJLERY KRÉMY PROTI OPRUZENINÁM KRMIVA PRO KOČKY KRMIVA PRO PSY MALÉ SPOTŘEBIČE MASO A UZENINY
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Důvěryhodné značky dynamicky rostou    
Osmý ročník marketingového programu Důvěryhodné značky se opět rozrostl a představil 90 kategorií, tedy o deset více než 
v loňském roce. Téměř 900 značek bojovalo o důvěru u čtyř tisíc respondentů v průzkumu, který zajišťovala společnost NielsenIQ. 
Slavnostní vyhlášení proběhlo za účasti více než 200 zástupců oceněných značek v reprezentativních prostorách Autoklubu ČR 
v Praze. Večerem provázela již podruhé moderátorka Daniela Písařovicová. 

Ve světě rostoucích dezinformací, které nám stále 
více ztěžují orientaci v každodenním životě, je 
důvěra a důvěryhodnost klíčová. Značka, které dů-
věřujeme, pro nás musí být spolehlivá a také před-
vídatelná. I proto v programu Důvěryhodných zna-
ček obvykle nenajdete žádné „rychlokvašky“, ale 
značky, které mají pevné místo ve svých katego-
riích a na trhu. Značky, které dokázaly spotřebitele 
přesvědčit o tom, že se na ně mohou spolehnout. 
V soutěži, která si pozornost odborného i laického 
světa získává už po osmé, byly oceněny nové ka-
tegorie, jako jsou například jazykové školy, vyhle-
davače práce nebo robotické vysavače. „U všech 
těchto kategorií zaznamenává trh rostoucí po-
pularitu, proto jsme je do přehledu zařadili,“ říká 
Lukáš Matějka, manažer marketingové skupiny 
pořádající společnosti Atoz Marketing Services. Ta 
se také letos rozhodla pro redesign loga. „Logo 
do teď symbolizovalo medaili, v jejímž středu bylo 
písmeno Z jako „značka“. Svět se ale v roce 2022 
výrazně změnil a vzhledem k událostem na Ukra-
jině by se většina z nás již takovou medailí chlubit 
nechtěla. V každé kategorii programu může zvítě-
zit jen jedna, ta nejdůvěryhodnější značka. Proto 
nově medaili zdobí jednička, kterou si všechny 
oceněné značky zaslouží,“ uvádí Jeffrey Osterroth, 
generální ředitel společnosti Atoz Group. 

Energie zatřásly kategoriemi 
Nově byly do přehledu nejdůvěryhodnějších zna-
ček zařazeny také základní kategorie stavebnin, 
jako např. betonové prvky, střešní krytiny apod., 
ale i kategorie typu kotle a bojlery. „Reagovali 
jsme tak na převratné změny na trhu s energi-
emi a stavebninami a věřím, že výsledky pomo-
hou zákazníkům při výběru alternativního zdroje 
tepla v letošní topné sezoně či při plánované 
rekonstrukci,“ vysvětluje Lukáš Matějka. Do 
kategorií se také promítl zvyšující se růst seg-
mentu q-commerce, na který si zákazníci zvykli 
v pandemické době. „V tuzemsku se trend týká 
hlavně dodávek jídla, postupně se k němu ale 
přidávají oblasti dodávek elektroniky, léků nebo 
potravin a oblečení,“ specifikuje Lukáš Matějka. 
Pandemická „obliba“ kategorie stolních her 
a hraček si zase v soutěži vyžádala tři nové ka-
tegorie. Zákazníci svou důvěrou oceňují domácí 
i zahraniční značky. V některých kategoriích ale 
i přes významnost globálních hráčů dávají své 
„srdce“ hlavně těm lokálním. V kategorii mapy 
tak třeba české Mapy.cz suverénně převálcovaly 
všechny zahraniční poskytovatele. 

Co letos překvapilo 
„Zajímavé výsledky jsme zaznamenali v kategorii 
čerpacích stanic a dětských multivitaminů,“ po-
pisuje Lukáš Matějka. Vítězem první zmiňované 

kategorie je síť čerpacích stanic Tank Ono, která 
v průzkumu prvenství obhájila poprvé. Značka 
dlouhodobě pracuje na získání srdcí českých mo-
toristů hlavně cenou, která je často až o šest korun 
na litr pohonných hmot nižší než u konkurenčních 
provozovatelů, kteří s přehledem v přechozích 
ročnících vyhrávali. A konzistentní cenová politika 
se vyplatila. Letos si totiž Tank Ono polepšilo 
o osm procentních bodů a porazila loňského vítěze 
Benzina Orlen, ačkoliv tu soupeří síť Tank Ono se 
44 stanicemi s lídrem na trhu čerpacích stanic, 
který jich napříč tuzemskem nabízí téměř deset-
krát více. V kategorii dětských multivitaminů se 
tentokrát stal vítězem Rakytníček, značku volilo 
32 % respondentů. Průzkum odhalil, že značka se 
těší větší oblibě mezi ženami a oblíbený je nejvíce 
v Moravskoslezském kraji. Oproti loňskému roku 
si v hodnocení značka polepšila o sedm procent-
ních bodů a porazila tak multivitaminy Marťánky, 

které v průzkumu bodovaly loni. Skokanem roku, 
tedy značkou s největším meziročním nárůstem, 
se stala značka probiotik Biopron. Doklad toho, že 
otázka zdraví je mezi spotřebiteli stále zásadním 
tématem. Třemi nejlepšími vítězi napříč celým 
výzkumem se staly značky Lego, Jar a Iqos. Pro 
společnost Philip Morris ČR, která značku Iqos na 
trhu nabízí, byla radost dvojnásobná. Společnost 
si totiž odnesla také prvenství za značku Marlboro 
a potvrdila tak roli lídra v kategorii bezdýmných 
i klasických tabákových výrobků. 

Konzervatismus mírně polevil
Konzervativnost Čechů se i letos opět prokázala, 
i když tento ročník přece jen v umírněnější po-
době. Letošní ročník totiž vykázal pouze 69 % 
shodných vítězů jako v předchozím ročníku. Stá-
lice však zůstávají neměnné napříč všemi ročníky. 
Jedná se o osmičku značek – Jar, Dr. Max, dm 
drogerie markt, Kofola, Ariel, Pilsner Urquell, Lidl 
a Savo. Zástupci značky Lidl si ze slavnostního 
večera odnesli ještě ocenění za nejdůvěryhodnější 
značku v kategorii dětského oblečení, kterou vy-
hrála Lupilu, privátní značka řetězce Lidl. Tu volilo 
v kategorii celých 57 % respondentů. Výsledky 
průzkumu naznačují, že oblíbenější je zejména 
v Pardubickém a Ústeckém kraji a oproti loň-

skému roku si v hodnocení polepšila o celých šest 
procent. Téměř všechny značky tak potvrzují, že 
opakované vítězství je pro ně nejen chloubou, ale 
hlavně závazkem. „V naší firemní filozofii máme 
napsáno, že komunikací vytváříme vysokou míru 
věrohodnosti, důvěry a sympatie a že všichni lidé 
ve firmě pečují o vztahy plné důvěry,“ přibližuje 
Jiří Peroutka, manažer komunikace společnosti 
dm drogerie markt, která je na stupních vítězů 
už po osmé. „Jsem rád, že to nejsou jen slova na 
papíře, ale činy, které vnímají i samotní zákazníci. 
Dostávat a dávat důvěru je základ pro spolupráci 
všech lidí ve firmě.“

Zájem o zdravý životní styl neklesá 
Loňské ročníky poznamenal rostoucí trend zájmu 
o zdravý životní styl a kategorie se tak rozrostly 
například o kategorii vegetariánských či vegan-
ských potravin. I přes rostoucí inflační tlaky ve 
společnosti, kdy se zákazníci stále více rozmýšlejí, 
které zboží nakonec vloží do svých nákupních 
vozíků, je zájem o zdraví stále silné. I letos tak 
procento respondentů deklarující zájem o zdravý 
životní styl nekleslo pod 70 %. Vyplývá to z prů-
zkumů a studií společnosti NielsenIQ. Stále větší 
roli však hrají promoce, které českému trhu domi-
nují. Citlivost na ně se výrazně změnila, více naku-
pujících je v dnešní době ochotno nakupovat jiné 
než obvyklé značky, právě kvůli promoakcím. Před 
pandemií v roce 2019 uvedlo 63 procent dotáza-
ných, že je promoakce při nakupování ovlivňují. 
Z letošního průzkumu Inflační studie společnosti 
NielsenIQ už ale vyplývá, že ochotu ovlivnit se pro-
moakcemi má již 77 procent dotázaných. Očekává 
se, že toto číslo ještě poroste. Nová data z prů-
zkumu, jenž monitoruje dopady inflace na změnu 
nákupního chování, budou k dispozici už během 
prosince letošního roku. Oceněné značky, které si 
získaly důvěru a srdce českých spotřebitelů, čeká 
v nadcházejícím období nepřehlédnutelná promo 
B2B a B2C kampaň napříč tuzemským mediálním 
prostředím. Důvěryhodné značky tak spotřebitelé 
uvidí či uslyší v televizi, rozhlase, na obrazovkách 
v MHD, obchodních centrech a lékařských ordi-
nacích. Široce budou zastoupeny také v on-line 
prostoru, v tištěných magazínech, v outdooru či 
v indoor rádiích Tesco a Makro. Jak dodává Lukáš 
Matějka, oceněné značky logo nejčastěji využívají 
v TV spotech, v místě prodeje, v outdoor kampa-
ních, on-line kanálech, ve svém PR, letácích či 
katalozích a také na obalech samotných výrobků. 

Jitka Hemolová

Důvěryhodné 
značky mají novou 
vizuální identitu.
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ZAJÍMAVÉ 
MOMENTY 
GALAVEČERA
1.  Za společnost Atoz Marketing Services přivítali hosty na slavnostním galave-

čeru jednatel společnosti Jeffrey Osterroth a manažer marketingové skupiny 
Lukáš Matějka. 

2.  Gratulujeme vítězům! 

3.  Slavnostním večerem hosty provedla oblíbená moderátorka Daniela 
Písařovicová. 

4.  V kategorii Skokan roku zabodovala značka Biopron, za kterou ocenění 
z rukou Karla Týry, CEO společnosti NielsenIQ, převzala Michaela Baštová, 
brand manažerka ve společnosti Stada Pharma CZ. 

5.  V rámci osmého ročníku byly značky oceňovány celkem v 90 kategoriích.

6.  Na oficiální část slavnostního večera navázal neformální večírek v zajímavých 
prostorách Autoklubu ČR v Opletalově ulici v Praze. 

7.  Večer zpestřilo akrobatické vystoupení SlackShow a kapela Swing Session. 

8.  Třemi nejsilnějšími značkami napříč celým průzkumem v ČR se stala značka 
LEGO s nejvyšším počtem hlasů v kategorii Stavebnice. Jar s druhým nej-
vyšším počtem hlasů v kategorii Prostředky na mytí nádobí a IQOS s třetím 
nejvyšším počtem hlasů v kategorii Bezdýmné tabákové výrobky. Ocenění si 
převzali (zleva) Vojtěch Svoboda, key account manager společnosti Procter 
& Gamble Czech Republic, Marek Gold, brand manager společnosti LEGO Tra-
ding a Pavla Maříková, communication manager společnosti Philip Morris ČR. 
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Důvěryhodné značky dynamicky rostou    
Osmý ročník marketingového programu Důvěryhodné značky se opět rozrostl a představil 90 kategorií, tedy o deset více než 
v loňském roce. Téměř 900 značek bojovalo o důvěru u čtyř tisíc respondentů v průzkumu, který zajišťovala společnost NielsenIQ. 
Slavnostní vyhlášení proběhlo za účasti více než 200 zástupců oceněných značek v reprezentativních prostorách Autoklubu ČR 
v Praze. Večerem provázela již podruhé moderátorka Daniela Písařovicová. 

Ve světě rostoucích dezinformací, které nám stále 
více ztěžují orientaci v každodenním životě, je 
důvěra a důvěryhodnost klíčová. Značka, které dů-
věřujeme, pro nás musí být spolehlivá a také před-
vídatelná. I proto v programu Důvěryhodných zna-
ček obvykle nenajdete žádné „rychlokvašky“, ale 
značky, které mají pevné místo ve svých katego-
riích a na trhu. Značky, které dokázaly spotřebitele 
přesvědčit o tom, že se na ně mohou spolehnout. 
V soutěži, která si pozornost odborného i laického 
světa získává už po osmé, byly oceněny nové ka-
tegorie, jako jsou například jazykové školy, vyhle-
davače práce nebo robotické vysavače. „U všech 
těchto kategorií zaznamenává trh rostoucí po-
pularitu, proto jsme je do přehledu zařadili,“ říká 
Lukáš Matějka, manažer marketingové skupiny 
pořádající společnosti Atoz Marketing Services. Ta 
se také letos rozhodla pro redesign loga. „Logo 
do teď symbolizovalo medaili, v jejímž středu bylo 
písmeno Z jako „značka“. Svět se ale v roce 2022 
výrazně změnil a vzhledem k událostem na Ukra-
jině by se většina z nás již takovou medailí chlubit 
nechtěla. V každé kategorii programu může zvítě-
zit jen jedna, ta nejdůvěryhodnější značka. Proto 
nově medaili zdobí jednička, kterou si všechny 
oceněné značky zaslouží,“ uvádí Jeffrey Osterroth, 
generální ředitel společnosti Atoz Group. 

Energie zatřásly kategoriemi 
Nově byly do přehledu nejdůvěryhodnějších zna-
ček zařazeny také základní kategorie stavebnin, 
jako např. betonové prvky, střešní krytiny apod., 
ale i kategorie typu kotle a bojlery. „Reagovali 
jsme tak na převratné změny na trhu s energi-
emi a stavebninami a věřím, že výsledky pomo-
hou zákazníkům při výběru alternativního zdroje 
tepla v letošní topné sezoně či při plánované 
rekonstrukci,“ vysvětluje Lukáš Matějka. Do 
kategorií se také promítl zvyšující se růst seg-
mentu q-commerce, na který si zákazníci zvykli 
v pandemické době. „V tuzemsku se trend týká 
hlavně dodávek jídla, postupně se k němu ale 
přidávají oblasti dodávek elektroniky, léků nebo 
potravin a oblečení,“ specifikuje Lukáš Matějka. 
Pandemická „obliba“ kategorie stolních her 
a hraček si zase v soutěži vyžádala tři nové ka-
tegorie. Zákazníci svou důvěrou oceňují domácí 
i zahraniční značky. V některých kategoriích ale 
i přes významnost globálních hráčů dávají své 
„srdce“ hlavně těm lokálním. V kategorii mapy 
tak třeba české Mapy.cz suverénně převálcovaly 
všechny zahraniční poskytovatele. 

Co letos překvapilo 
„Zajímavé výsledky jsme zaznamenali v kategorii 
čerpacích stanic a dětských multivitaminů,“ po-
pisuje Lukáš Matějka. Vítězem první zmiňované 

kategorie je síť čerpacích stanic Tank Ono, která 
v průzkumu prvenství obhájila poprvé. Značka 
dlouhodobě pracuje na získání srdcí českých mo-
toristů hlavně cenou, která je často až o šest korun 
na litr pohonných hmot nižší než u konkurenčních 
provozovatelů, kteří s přehledem v přechozích 
ročnících vyhrávali. A konzistentní cenová politika 
se vyplatila. Letos si totiž Tank Ono polepšilo 
o osm procentních bodů a porazila loňského vítěze 
Benzina Orlen, ačkoliv tu soupeří síť Tank Ono se 
44 stanicemi s lídrem na trhu čerpacích stanic, 
který jich napříč tuzemskem nabízí téměř deset-
krát více. V kategorii dětských multivitaminů se 
tentokrát stal vítězem Rakytníček, značku volilo 
32 % respondentů. Průzkum odhalil, že značka se 
těší větší oblibě mezi ženami a oblíbený je nejvíce 
v Moravskoslezském kraji. Oproti loňskému roku 
si v hodnocení značka polepšila o sedm procent-
ních bodů a porazila tak multivitaminy Marťánky, 

které v průzkumu bodovaly loni. Skokanem roku, 
tedy značkou s největším meziročním nárůstem, 
se stala značka probiotik Biopron. Doklad toho, že 
otázka zdraví je mezi spotřebiteli stále zásadním 
tématem. Třemi nejlepšími vítězi napříč celým 
výzkumem se staly značky Lego, Jar a Iqos. Pro 
společnost Philip Morris ČR, která značku Iqos na 
trhu nabízí, byla radost dvojnásobná. Společnost 
si totiž odnesla také prvenství za značku Marlboro 
a potvrdila tak roli lídra v kategorii bezdýmných 
i klasických tabákových výrobků. 

Konzervatismus mírně polevil
Konzervativnost Čechů se i letos opět prokázala, 
i když tento ročník přece jen v umírněnější po-
době. Letošní ročník totiž vykázal pouze 69 % 
shodných vítězů jako v předchozím ročníku. Stá-
lice však zůstávají neměnné napříč všemi ročníky. 
Jedná se o osmičku značek – Jar, Dr. Max, dm 
drogerie markt, Kofola, Ariel, Pilsner Urquell, Lidl 
a Savo. Zástupci značky Lidl si ze slavnostního 
večera odnesli ještě ocenění za nejdůvěryhodnější 
značku v kategorii dětského oblečení, kterou vy-
hrála Lupilu, privátní značka řetězce Lidl. Tu volilo 
v kategorii celých 57 % respondentů. Výsledky 
průzkumu naznačují, že oblíbenější je zejména 
v Pardubickém a Ústeckém kraji a oproti loň-

skému roku si v hodnocení polepšila o celých šest 
procent. Téměř všechny značky tak potvrzují, že 
opakované vítězství je pro ně nejen chloubou, ale 
hlavně závazkem. „V naší firemní filozofii máme 
napsáno, že komunikací vytváříme vysokou míru 
věrohodnosti, důvěry a sympatie a že všichni lidé 
ve firmě pečují o vztahy plné důvěry,“ přibližuje 
Jiří Peroutka, manažer komunikace společnosti 
dm drogerie markt, která je na stupních vítězů 
už po osmé. „Jsem rád, že to nejsou jen slova na 
papíře, ale činy, které vnímají i samotní zákazníci. 
Dostávat a dávat důvěru je základ pro spolupráci 
všech lidí ve firmě.“

Zájem o zdravý životní styl neklesá 
Loňské ročníky poznamenal rostoucí trend zájmu 
o zdravý životní styl a kategorie se tak rozrostly 
například o kategorii vegetariánských či vegan-
ských potravin. I přes rostoucí inflační tlaky ve 
společnosti, kdy se zákazníci stále více rozmýšlejí, 
které zboží nakonec vloží do svých nákupních 
vozíků, je zájem o zdraví stále silné. I letos tak 
procento respondentů deklarující zájem o zdravý 
životní styl nekleslo pod 70 %. Vyplývá to z prů-
zkumů a studií společnosti NielsenIQ. Stále větší 
roli však hrají promoce, které českému trhu domi-
nují. Citlivost na ně se výrazně změnila, více naku-
pujících je v dnešní době ochotno nakupovat jiné 
než obvyklé značky, právě kvůli promoakcím. Před 
pandemií v roce 2019 uvedlo 63 procent dotáza-
ných, že je promoakce při nakupování ovlivňují. 
Z letošního průzkumu Inflační studie společnosti 
NielsenIQ už ale vyplývá, že ochotu ovlivnit se pro-
moakcemi má již 77 procent dotázaných. Očekává 
se, že toto číslo ještě poroste. Nová data z prů-
zkumu, jenž monitoruje dopady inflace na změnu 
nákupního chování, budou k dispozici už během 
prosince letošního roku. Oceněné značky, které si 
získaly důvěru a srdce českých spotřebitelů, čeká 
v nadcházejícím období nepřehlédnutelná promo 
B2B a B2C kampaň napříč tuzemským mediálním 
prostředím. Důvěryhodné značky tak spotřebitelé 
uvidí či uslyší v televizi, rozhlase, na obrazovkách 
v MHD, obchodních centrech a lékařských ordi-
nacích. Široce budou zastoupeny také v on-line 
prostoru, v tištěných magazínech, v outdooru či 
v indoor rádiích Tesco a Makro. Jak dodává Lukáš 
Matějka, oceněné značky logo nejčastěji využívají 
v TV spotech, v místě prodeje, v outdoor kampa-
ních, on-line kanálech, ve svém PR, letácích či 
katalozích a také na obalech samotných výrobků. 

Jitka Hemolová

Důvěryhodné 
značky mají novou 
vizuální identitu.
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NÁKUPČÍ

6 let 
v oboru

32 let

8lidí 
v týmu

záliby: cestování, trávení 
času s rodinou

1 rok na 
pozici 
vedoucího

Jiří Smetana
manažer nákupu 

trvanlivých potravin 
a nápojů, Penny 
Market Česká 
republika

Zákazník a jeho chování zajímali 

Jiřího Smetanu odjakživa, a tak byl studijní 

obor Consumer Affairs v Mnichově jasnou 

volbou a následný výběr pozice category 

managera logickým krokem. V práci se řídí 

pragmatismem. Analýzu zákaznického 

chování a možnost ho svými kroky 

aktivně ovlivnit považuje za nejlepší 

cestu, jak naplnit Baťovo známé rčení: 

Náš zákazník, náš pán.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

1 300  
  položek v portfoliu



35

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

J iří Smetana říká, že v analýze zákaz-
nického chování a ve způsobu, jak 
jej ovlivnit, se zkrátka našel. „Těž-
ko si představit práci, kde jste tomu 
tématu blíže,“ míní. O Penny jako 

o potenciálním zaměstnavateli začal uvažovat 
před dvěma lety: „Všímal jsem si hodně změn na 
trhu a v Penny samotném. Především mě zauja-
la transformace sortimentu směrem k tomu, co 
já osobně považuji za diskont, tedy rozšiřování 
sortimentu privátních značek, které ve srovnání 
se značkovými výrobky zákazníkům zajistí výraz-
ně lepší poměr ceny a kvality.“ Tento přístup je 
Jiřímu blízký a smysl mu dává také z obchodního 
hlediska. Penny vsadilo na správnou strategii a on 
vsadil na Penny.

Jiří má v Penny na starost nákup téměř všech po-
travin a nápojů kromě čerstvého zboží. Oblast je 
velmi široká a nabízí nespočet možností a příleži-

spokojeného zákazníka totiž prohrávají obě strany. 
A jakou cestou se k tomuto společnému cíli doda-
vatel s odběratelem dostane, není až tak podstat-
né. Oběma stranám by podle něj ale určitě prospě-
lo používat více selského rozumu: „Bohužel ho 
vidím nedostatek na obou stranách stolu.“

Jaké vlastnosti a dovednosti jsou pro profesi ná-
kupčího naprosto klíčové? Podle Jiřího je toho 
celá řada. Od efektivní komunikace, asertivity až 
po schopnost rozhodovat se při neúplných infor-
macích. „To se dočtete v každém pracovním in-
zerátu na tuto pozici. Rád bych ale zmínil jednu 
vlastnost, která se podle mého názoru z českého 
retailu vytrácí – pokoru vůči zákazníkovi. Je nutné 
si v každém okamžiku naší práce, při každém roz-
hodnutí, které činíme, uvědomit, že naše práce 
vždy musí směřovat ke spokojenosti našeho zá-
kazníka. To je jediné a skutečné KPI, které jako 
category manager musím vždy sledovat,“ prozra-



Co dělá Jiřímu Smetanovi 
největší radost? Odpověď najdete 
na www.zboziaprodej.cz

Spokojenost zákazníka je jediné 
a skutečné KPI, které musíme sledovat.

„Z retailu 
se vytrácí 
pokora.“

tostí k učení se novým věcem. A protože je se stá-
le co učit, v tuto chvíli by ani jinou práci dělat ne-
chtěl. Jako nejvýznamnější trend poslední doby 
považuje příklon zákazníků k privátním značkám 
a naopak jejich odklon od zboží značkových pro-
duktů. „Je to součást širšího trendu směřujícího 
k takzvanému chytrému zákazníkovi. Tedy k zá-
kazníkovi, které dělá informovaná rozhodnutí – 
porovnává kvalitativní atributy a cenu a dochází 
k pro něj ideálnímu rozhodnutí,“ přibližuje charak-
ter takzvaného smart shoppera. A ve většině pří-
padů tento rozhodovací proces končí nákupem 
zboží privátní značky. Vzhledem k aktuální ekono-
mické situaci a nejasnému výhledu do budoucna 
předpokládá, že tento trend bude dále sílit.

Vztahy s dodavateli jsou 
jako šachová partie
„Obecně nevnímám vztah dodavatel versus odbě-
ratel jako nějaký souboj nebo bitvu, jak je často 
prezentován. Chápu ho spíše jako šachovou par-
tii,“ vysvětluje svůj postoj Jiří. Jednou se zkrátka 
daří vám, jindy vašemu protihráči. Důležité je ale 
podle něho si uvědomit, že konečný cíl máte vždy 
stejný. V šachách je to radost ze hry, v obchodě 
pak spokojený zákazník. Je přesvědčen, že bez 

zuje svou profesní filozofii a dodává: „Už Tomáš 
Baťa řekl: Náš zákazník, náš pán, a toto motto je 
v našem oboru obchodu klíčové nyní stejně jako 
před sto lety. To zároveň považuji za nejtěžší část 
naší práce – schopnost upozadit vlastní preferen-
ce a názory ve prospěch toho, co náš zákazník 
skutečně požaduje.“

Jestli se sázka na nějaký produkt vyplatila, se nej-
lépe zjistí až z interních prodejních dat. „Penny je 
diskont, na českém trhu dělá spoustu unikátních 
věcí a je velmi těžké aplikovat na naši společnost 
informace a data, která se týkají šetření na jiných 
řetězcích,“ zdůrazňuje Jiří. Co funguje v hyper- 
a supermarketu, se velmi liší od toho, co funguje 
v diskontu. Snaží se využívat všech zdrojů informa-
cí, vždy jsou to ale podle něj spíš vodítka než přes-
né návody. Přednost tak dává nejraději testování. 
„Jestli to byl skutečně úspěch nebo neúspěch, se 
totiž ukáže až na reálných číslech prodejů.“ 

Za nejvýznamnější trend poslední doby považuji 
příklon zákazníků k privátním značkám.
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NÁKUPČÍ

6 let 
v oboru

32 let

8lidí 
v týmu

záliby: cestování, trávení 
času s rodinou

1 rok na 
pozici 
vedoucího

Jiří Smetana
manažer nákupu 

trvanlivých potravin 
a nápojů, Penny 
Market Česká 
republika
Zákazník a jeho chování zajímali 

Jiřího Smetanu odjakživa, a tak byl studijní 

obor Consumer Affairs v Mnichově jasnou 

volbou a následný výběr pozice category 

managera logickým krokem. V práci se řídí 

pragmatismem. Analýzu zákaznického chování 

a možnost ho svými kroky aktivně ovlivnit 

považuje za nejlepší cestu, jak naplnit 

Baťovo známé rčení: Náš zákazník, 

náš pán.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

1 300  
  položek v portfoliu
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ak retailové společnosti přistupují 
k privátním značkám? Proč je mít 
v portfoliu? Jaké jsou trendy v jejich 
nákupu? Nejen na toto téma přišli 
na říjnový seminář asociace POPAI 

CE přednést své příběhy vybraní výrobci privátních 
značek. Věnovali se jak tomu, proč se rozhodli vy-
dat cestou privátek, ale i tomu, proč a co jim to 
přineslo.

Na úvod vystoupila Andrea Vozníková, prezident-
ka asociace POPAI CE, která na průzkumu prezen-
tovala aktuální změny v chování spotřebitelů. 
Podle čerstvých dat společnosti NielsenIQ dochází 
vlivem inflace k dramatickému zdražování zboží. 
Zákazníci však více myslí na udržitelnost, své zdra-
ví, původ a kvalitu zboží. Ovšem promoční spirála 
po poklesu v roce 2020 letos znovu nabírá na rych-
losti. „Již pouze 19 procent nakupujících tvrdí, že 
promoce je neovlivňují v tom, jakou prodejnu nebo 
zboží vybírají,“ uvádí Andrea Vozníková. Privátní 
značky dnes nakupuje 81 % zákazníků, přičemž 
8 % z nich je budou nakupovat ještě častěji. Tržní 
podíl privátních značek na trhu za loňský rok při-
tom stoupl už na 22‚4 %.

Produkty by měly být 
připraveny na míru

Disponuje širokou nabídkou tradičních i privátních 
značek v různých cenových kategoriích. Zaměřuje 
se na dekorativní kosmetiku, péči o tělo, dětské 

produkty, zdravé potraviny a spotřební zboží. Řeč 
je o německém obchodním řetězci drogerií Ross-
mann. „Myšlenka na vytvoření 
vlastní značky produktů společ-
nosti Rossmann vznikla již 
v roce 1996. Přišel s ní majitel 
Dirk Roβmann. Původní tým se 
skládal ze dvou zaměstnanců 
a dnes jich čítá více než sto. Prů-
kopníky mezi značkami byly Ba-
bydream, Sun Ozon, Facelle či 
Winston. V Česku se naše první 
privátní značky objevily v roce 2001,“ informuje 
manažerka komunikace Olga Stanley.

Od začátku se věnují tomu, aby zvolené produkty 
byly v co možná nejvyšší kvalitě, ale dostupné za 

co možná nejnižší cenu. V sou-
časné době se v portfoliu retai-
lera nachází už více než 30 pri-
vátních značek zahrnujících více 
než tři tisíce produktů. „Aktuál-
ně naše výrobky vyrábíme v při-
bližně 300 různých středně vel-
kých podnicích, a to především 
v Evropě včetně Česka,“ prozra-
zuje Olga Stanley. Jejich privátní 

značky se pravidelně umisťují na předních příčkách 
spotřebitelských testů, včetně dTestu, jsou marke-

Retail Trouble Shaker je 
speciální forma odborného 
semináře pořádaného 
pravidelně asociací POPAI 
CE. Věnuje se vybraným 
tématům, která aktuálně 
řeší maloobchodníci, 
značkoví výrobci a další 
subjekty zaměřené na 
shopper marketing 
a komunikaci v retailu. Ten 
říjnový se věnoval trendu 
současné doby, kterým 
je rostoucí oblíbenost 
a význam privátních značek 
na našem trhu.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

  Zájem o privátní
značky bude 
            ještě větší

Nároky 
odběratelů 
jsou stále

vyšší.
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tingově podporovány, hodně prostoru dostávají 
jak ve vystaveních v prodejnách, tak v komunikač-
ních kanálech se zákazníky (zákaznický časopis, 
mobilní aplikace, Instagram atd.).

Společnost T-Mobile měla v minulosti v nabídce 
několik mobilních telefonů s vlastní značkou,  ovšem 
od známých výrobců. Protože aktuální strategií je 
přinášet zákazníkům to nejlepší od začátku do kon-
ce, k tomuto konceptu se nyní vrátila. První dva 
nedávno na trh uvedené modely telefonů T Phone 
jsou optimalizované pro 5G sítě tohoto operátora 
v celé Evropě a uživatelům umožňují naplno využí-
vat jejich potenciál. Strategií firmy je přinášet ino-
vace, které zákazníkům usnadní život a přístup 
k nejmodernějšímu a nejrychlejšímu připojení. 
„Proto jsme se rozhodli začít prodávat naše, jen pro 
nás vyrobené telefony za dostupnou cenu a na míru 
potřebám českých zákazníků. Díky spolupráci se 
společností Google se nám podařilo vytvořit rychlé 
5G telefony,“ sděluje Lukáš Veinlich, specialista roz-
voje prodeje společnosti T-Mobile Czech Republic. 
Uvedení předcházelo měsíce příprav, plánování 
marketingových strategií a zapojení ambasadorů. 
Při uvádění značky na trh během speciálních even-
tů došlo i na zážitky. Telefony jako dary byly zaba-
leny do speciálních krabic, ve kterých se nacházela 
další překvapení, a tak obdarovaní získali i netradič-
ní zážitek při vybalování svých T Phonů. Samotné 
krabice přitom byly vyrobeny tak, aby je bylo mož-
né následně využít, získaly druhý život.

Výroba z velké míry 
pokrývá provozní náklady

Dodáme vašemu domovu čistotu, vůni a svěžest. 
Slogan, který doprovází Styl, družstvo pro chemic-
kou výrobu, od roku 1950. Tehdy začalo jako spo-
lečnost výrobců knoflíků z plastických hmot a pa-
roží. Družstvo se během následujících let stalo 
největším tuzemským chemickým výrobcem čes-
kých výrobků. Je dokonce jednou z mála firem, 
která zatím zůstala plně v rukou českých vlastníků 
a na trhu je již 70 let. Postupně dobývá trh nejen 
v Česku, ale i na Slovensku, v Polsku, Německu, 
Norsku, Turecku a Maďarsku. Aktuálně je největ-
ším českým výrobcem toaletních závěsů, WC blo-
ků a pisoárových tablet. Většinu těchto výrobků 
vyrábí pro různé společnosti, jako privátní.

„První privátní značky vznikaly spontánně na vele-
trzích nebo výstavách už v 80. letech minulého 
století. Výrobky jsme dodávali například hotelům. 
Průkopníkem v případě 
vlastních značek byla v tu-
zemském retailu společ-
nost Tesco Stores ČR. Jako 
první jsme jí dodávali čisticí 
prostředky a WC gely pod 
značkou Clean a Maximo, 
pak již následovaly další ře-
tězce, jako je Kaufland, Al-

bert, Billa, Coop, Penny, Plus a další. Přitom vyrá-
bíme například i pro řetězec Rossmann,“ popisuje 
obchodní a marketingová ředitelka Miroslava 
Kudrnová. Dodává, že s výrobou jsou spojené ne-
malé náklady, které musí společnosti investovat do 
zařízení, certifikace, vývoje, laboratorních zkoušek 
a tak dále. Výroba privátních značek přitom měla 
být levná a jednoduchá, ale postupem času došlo 
k úpravám nejen vzhledu, ale i receptur, a to ji 
 prodražilo. „Nároky odběratelů jsou stále vyšší 
a mnohdy nejsme schopni v tenderu uspět. Důvo-
dem jsou nastavené specifikace produktů, které 
prodražují celý produkt, například obalový mate-
riál,“ vysvětluje.

Dále vystoupil majitel společnosti, která je na trhu 
poměrně krátce, avšak již nyní tvoří pětinu obratu 
výroba privátních značek. Historie firmy Big Boy se 
začala psát v roce 2016. O pět let později už do-
sáhla obratu 150 milionů korun. Od samého za-
čátku se zabývá malovýrobou čistých ořechových 
másel a dalším sortimentem různých produktů 

(krémy, dražé, tyčinky či 
sypké směsi). „Z osmdesáti 
procent vyrábíme produk-
ty pod svou značkou, zby-
lých dvacet procent jde na 
vrub společností, které si je 
u nás nechají vyrábět jako 
svůj privátní produkt. Tyto 
vlastní značky nám vý-
znamnou měrou pomáhají 

financovat naše investice,“ připouští zakladatel 
společnosti Alexandr Koníček. Výroba privátních 
značek přitom podle něj skýtá obrovský potenciál, 
a to i do budoucna. Mimo jiné výrobcům pomáhá 
kontrolovat trh (lze vytvořit jeden produkt, ale pro-
dávat ho pod několika značkami), přinášet úspory 
(z rozsahu – výroba ve velkém), budovat přirozený 
monopol (retaileři oslovují jedničky ve výrobě na 
trhu) a financovat vlastní značky (výroba privátních 
značek z velké míry pokrývá provozní náklady). I to 
je důvod, proč Big Boy aktuálně vyrábí pro 21 spo-
lečností, od Nutrend přes Mixit.cz, Košík.cz až po 
Alza.cz. „Krásné na produkci privátních značek je 
to, že produkty si nejprve otestujeme ve svých ka-
nálech a teprve poté je různým dodavatelům na-
bízíme jako hotové produkty,“ specifikuje.

Dodavatelé nemusejí 
řešit know-how

Společnost Pinko vyrábí zmrzliny jak pod svojí 
vlastní značkou, tak i privátní. Dodává je českým 
a zahraničním řetězcům už od roku 2001. „Naše 
velká konkurenční výhoda spočívá v tom, že máme 
vlastní vývojovou laboratoř. V ní přivádíme výrobky 
na svět, testujeme a přizpůsobujeme požadavkům 
našich zákazníků, tedy dodavatelům privátních 
značek. Výroba se přitom neodehrává pouze na 
základě požadavků řetězců, ale přispíváme i naším 
know-how a zaměřujeme se na aktuální trendy,“ 
poodkrývá ředitelka společnosti Eva Pechová. S vý-
robou privátních značek přitom počítají i do bu-
doucna. Trh totiž umožňuje zásobovat levnějšími, 
avšak ne méně kvalitnějšími produkty, čehož si 
obzvlášť v současné době zákazníci cení. Poptávka 
po nich proto bude sílit.

Promoční 
spirála letos 
znovu nabírá 
na rychlosti.

POZOROVATEL TRENDŮ
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ak retailové společnosti přistupují 
k privátním značkám? Proč je mít 
v portfoliu? Jaké jsou trendy v jejich 
nákupu? Nejen na toto téma přišli 
na říjnový seminář asociace POPAI 

CE přednést své příběhy vybraní výrobci privátních 
značek. Věnovali se jak tomu, proč se rozhodli vy-
dat cestou privátek, ale i tomu, proč a co jim to 
přineslo.

Na úvod vystoupila Andrea Vozníková, prezident-
ka asociace POPAI CE, která na průzkumu prezen-
tovala aktuální změny v chování spotřebitelů. 
Podle čerstvých dat společnosti NielsenIQ dochází 
vlivem inflace k dramatickému zdražování zboží. 
Zákazníci však více myslí na udržitelnost, své zdra-
ví, původ a kvalitu zboží. Ovšem promoční spirála 
po poklesu v roce 2020 letos znovu nabírá na rych-
losti. „Již pouze 19 procent nakupujících tvrdí, že 
promoce je neovlivňují v tom, jakou prodejnu nebo 
zboží vybírají,“ uvádí Andrea Vozníková. Privátní 
značky dnes nakupuje 81 % zákazníků, přičemž 
8 % z nich je budou nakupovat ještě častěji. Tržní 
podíl privátních značek na trhu za loňský rok při-
tom stoupl už na 22‚4 %.

Produkty by měly být 
připraveny na míru

Disponuje širokou nabídkou tradičních i privátních 
značek v různých cenových kategoriích. Zaměřuje 
se na dekorativní kosmetiku, péči o tělo, dětské 

produkty, zdravé potraviny a spotřební zboží. Řeč 
je o německém obchodním řetězci drogerií Ross-
mann. „Myšlenka na vytvoření 
vlastní značky produktů společ-
nosti Rossmann vznikla již 
v roce 1996. Přišel s ní majitel 
Dirk Roβmann. Původní tým se 
skládal ze dvou zaměstnanců 
a dnes jich čítá více než sto. Prů-
kopníky mezi značkami byly Ba-
bydream, Sun Ozon, Facelle či 
Winston. V Česku se naše první 
privátní značky objevily v roce 2001,“ informuje 
manažerka komunikace Olga Stanley.

Od začátku se věnují tomu, aby zvolené produkty 
byly v co možná nejvyšší kvalitě, ale dostupné za 

co možná nejnižší cenu. V sou-
časné době se v portfoliu retai-
lera nachází už více než 30 pri-
vátních značek zahrnujících více 
než tři tisíce produktů. „Aktuál-
ně naše výrobky vyrábíme v při-
bližně 300 různých středně vel-
kých podnicích, a to především 
v Evropě včetně Česka,“ prozra-
zuje Olga Stanley. Jejich privátní 

značky se pravidelně umisťují na předních příčkách 
spotřebitelských testů, včetně dTestu, jsou marke-

Retail Trouble Shaker je 
speciální forma odborného 
semináře pořádaného 
pravidelně asociací POPAI 
CE. Věnuje se vybraným 
tématům, která aktuálně 
řeší maloobchodníci, 
značkoví výrobci a další 
subjekty zaměřené na 
shopper marketing 
a komunikaci v retailu. Ten 
říjnový se věnoval trendu 
současné doby, kterým 
je rostoucí oblíbenost 
a význam privátních značek 
na našem trhu.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

  Zájem o privátní
značky bude 
            ještě větší

Nároky 
odběratelů 
jsou stále

vyšší.
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E-COMMERCE

Maloobchodníci již nejsou 
pouhými dodavateli zboží 
a služeb. Stali se partnery. 
Spotřebitelé je totiž 
berou jako pomocníky při 
budování svých životních 
stylů a poskytovatele 
nezapomenutelných 
smysluplných zážitků. 
Proto branding v retailu 
pomáhá nejen přilákat 
cílovou skupinu, ale 
dává příležitost odlišit 
se od konkurence, posílit 
důvěru a budovat loajalitu 
zákazníků. Skvělé na tom 
všem je, že díky tomu 
prodejcům roste příjem.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

P 

odle významných marketérů je 
hlavní výhodou značky, kterou 
mají zákazníci rádi, neustálé 
navyšování zisků. Společnost 
TLS Marketing navíc dodává, že 

úspěšně vybudovaná značka přináší benefity v po-
době lepší image firmy a loajálnosti zákazníků. 
Z průzkumu Content Marketing Institution zase 
vyplývá, že podle 89 % marketingových manaže-
rů je nejdůležitějším cílem povědomí o značce ná-
sledované samotným prodejem. Naprosto zásadní 
je však to, aby značce rozuměla i teta od vedle. 
Přitom branding a práce s ní nemusí být žádná 
složitá disciplína.

Jde o nositele hodnot 
a veškeré firemní kultury

Značka je strategicky budovanou nezávislou kon-
stantou. A to jak pro zaměstnance, obchodní part-
nery, tak i zákazníky. „Značka je emotivně zabar-
veným faktorem, který ovlivňuje při nákupu 
zákazníkův výběr. Ten se pak ke konkrétnímu pro-
duktu nebo službě rád vrací a vzbuzuje v něm kon-
krétní emoce. Dlouhodobým cílem je tak vybudo-
vání silné komunity, jež je stabilní a loajální,“ 

vysvětluje důvody, proč se brandingu věnovat, 
Martin Šemík, jednatel marketingové agentury 
Surikata PR. Proto je brand ohromně důležitý, ne-
boť obsahuje vše, co firmy dělá firmami.

Ve značce tedy jde nejen o povrchové věci, jako je 
logo, design, jméno a podobně, ale zároveň je 
i nositelem hodnot a veškeré firemní kultury. 
„S naším brandem míříme za zákazníky, kteří 
v něm vidí veškeré hodnoty, které zastáváme, ale 
i kvalitu a důvěru, kterou u nich důkladně budu-
jeme. Do rohlíkovského brandu však spadají i fi-
remní hodnoty a kultura, které šíříme mezi za-
městnance,“ zdůrazňuje Lutfia Volfová, tisková 
mluvčí společnosti Rohlik.cz. Pomocí brandingu se 
budují nejen dlouhodobé vztahy se zákazníky 
(zprostředkovává hodnoty), ale cílem je vytvořit 
takový vztah, který by byl založený na emocích. 
Aby kupující automaticky preferoval vybranou 
společnost a v případě uchazečů o zaměstnání 
touhu pro ni pracovat.

Zaměstnanci jsou 
nedílnou součástí

V dnešní době velké konkurence však není jedno-
duché vystoupit z davu a odlišit se od ostatních. 

Jednoduché není ani udělat značku jasně srozumi-
telnou a identifikovatelnou v byznysu, kterému se 
věnuje. Se správným přístupem existuje velká šan-
ce získat určitou kontrolu nad tím, jak spotřebitelé 
danou firmu vnímají. „Co se týká zákazníků, brand 
tvoří nejen jasná vizuální identita, ale také forma 
a styl komunikace, která pomáhá mezi zákazníky 
a firmou budovat pozitivní vztah. Ten pak hraje 
společně s dalšími vlivy, jako je zákaznická zkuše-
nost se službami, interakce při nákupu, nebo spo-
kojenost s výrobky, roli v budování důvěry ve znač-
ku. Ta rozhoduje o tom, jestli se k vám zákazník 
vrátí, jestli má ke značce nějaký vztah a dokáže 
vám například odpustit pár nedokonalostí,“ dekla-
ruje Marek Vomočil, PR leader společnosti IKEA 
Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Z hlediska dlouhodobé tvorby značky je důležité 
mít přesah do společenských témat, protože 
všichni jsme součástí světa, ve kterém žijeme. Pro-
to by značky měly být úměrné velikosti společnos-
ti a měly by být provázané s podstatou byznysu. 
„Branding přitom není jen o zákaznících, ale ve 
velké míře také o zaměstnancích, i proto nedílnou 
součástí je tvorba efektivního employer brandin-
gu,“ dodává Marek Vomočil. Právě ze zaměstnan-
ců se generuje velký počet interních, ale i exter-
ních ambasadorů značky. Z tohoto důvodu je 
skvělá značka bohatstvím každé firmy a při jejím 

Cílem je vztah 
založený na emocích
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budování hrají hlavní roli emoce, se kterými si zá-
kazník značku spojí. „Pokud má zákazník nebo 
zaměstnanec ke značce vytvořenou správnou 
emoci, je také více loajálním,“ uvádí Olga Stanley, 
manažerka komunikace společnosti Rossmann. 
Péče o značku by měla být jednou z klíčových věcí, 
kterým se firmy musejí věnovat, pokud chtějí na 
trhu uspět.

Práce, 
která nikdy nekončí

Tvorba jedinečné identity značky se může zdát ná-
ročná, pokud jste to nikdy předtím nedělali. Může 
jít o vědu, ale nemusí. Začít lze různými způsoby. 
Na začátku je vždy důležité určit si hlavní pilíře, od 
kterých se odvíjí vše ostatní. „Pro nás to jsou boží 
služba a boží jídlo. Ty však ještě doplňujeme o dal-
ší přísady, které jsou pro nás naprosto klíčové,“ 
vysvětluje Lutfia Volfová. Společnost Rohlik.cz má 
celkem deset přísad: zákazníky chtějí nadchnout; 
jednají rychle; neustále se zlepšují; přemýšlí jako 
majitel a tvoří budoucnost; chtějí výsledky s vel-
kým dopadem; jsou zvědaví a přichází věcem na 
kloub; pořád se učí; jednají na rovinu; Rohlik.cz je 
baví; společně tvoří příjemné prostředí pro práci. 
Důležité je však zdůraznit, že zákazník je u nich 
centrem všeho. Tudíž vše, co dělají, dělají právě pro 
zákazníka.

Je tedy evidentní, že značka je tvořena vším, co 
každý den v podnikání nebo v životě děláte, 
a ovlivnit ji může každý ve firmě. „Podstatné je, že 
práce na značce není nikdy hotová. Nezapomenu-
telná značka vzniká v ideálním případě tak, že na-
bízí výjimečný zákaznický servis, poskytuje úžas-
nou kvalitu produktu a zákazníci s ní mají vždy 
pozitivní zkušenost. Vždy je třeba myslet na silné 
základy, tedy vědět, proč to dělám, jak a co dělám, 
a pokud v tom mám skutečně jasno, vědět, pro 

koho to dělám,“ zmiňuje Marek Říha, strategic 
brand consultant společnosti Alza.cz. K tomu vše-
mu se musí vhodně nastavit emoce a příběh spo-
jený se značkou, a to je ideální kombinace toho, 
jak s brandingem začít. Podle Olgy Stanley je po-
tom základem stanovení správné strategie pocho-
pení cílové skupiny, pro kterou je značka určena, 
a její potřeby. „Zase se znovu vrátím k emocím, 
bez nich lze jen těžko vybudovat značku, která se 
odliší od zbytku a je nezapomenutelná,“ dodává.

Vše na sebe 
musí navazovat

Obecný recept na nezapomenutelnou značku sa-
mozřejmě neexistuje. Nicméně to, co by mělo kaž-
dou značku odlišit od konkurence, je její vlastní 
identita a styl komunikace. „Ty je potřeba dodržo-
vat, neustále se k nim vracet a propojit je s hodno-
tami, které značku tvoří a které jsou pro identitu 
zásadní. Důležitá je dokonalá znalost potřeb cílové 
skupiny,“ míní Marek Vomočil. Z vizuálního pohledu 
je nutné vytvořit funkční brand manuál. Nesmírně 
důležitá je ve všech směrech konzistence, jasně 
daná vize, transparentnost a srozumitelnost. „Po-
zornost je potřeba věnovat také kontrolním mecha-
nismům se zpětnou vazbou,“ vyzdvihuje Marek 
Vomočil. Pravidelně měřená by proto měla být za-
městnanecká i zákaznická spokojenost. Z komuni-
kačního pohledu je nutné efektivní alokování peněz 
napříč smysluplnými kanály související s budováním 
dlouhodobé hodnoty a identity značky.

Nejpodstatnější při budování značky je podle Mar-
tina Šemíka autenticita. Značka by měla vycházet 
ze svých charakteristických vlastností a rysů. Důle-
žité jsou proto otázky: V čem je produkt/služba 
jedinečná? Čím se liší od konkurence? Jaké atribu-
ty jsou pro ni typické? Čím by se mohla přiblížit své 
cílové skupině? „To vše by pak spolu mělo souznít 

a logicky na sebe navazovat,“ vzkazuje. Například, 
v čem je produkt zabalený, jakými kanály značka 
komunikuje na cílovou skupinu a tak dále.

Jak se postavit 
k propagaci více značek

V případě více brandů v jedné společnosti dává ze 
strategického hlediska smysl budovat samostatně 
především zastřešující značku a potom zvlášť bran-
dy jednotlivých produktů z portfolia. „V komuni-
kaci a výběru jednotlivých kanálů pak musí marke-
tér akcentovat emoce a vlastnosti, které jsou 
relevantní pro definovanou cílovou skupinu. 
Všechny značky by ale měly fungovat i mezi sebou 
a vzájemně se podporovat a vytvářet ucelený mar-
ketingový ekosystém,“ informuje Martin Šemík. 
Olga Stanley k tomu dodává, že v rámci vlastních 
značek je dobré si vybrat pro komunikaci jen ty 
důležité a na ty se zaměřit. „V našem portfoliu 
máme přes 30 vlastních značek, ale zaměřujeme 
se primárně na čtyři až pět z nich,“ specifikuje.

Pokud je však potřeba budovat značku u všech 
najednou, jak na to? Zde záleží na zvolené strate-
gii, a hlavně architektuře řízení tzv. umbrella znač-
ky a podznaček. Je několik zavedených a ověře-
ných modelů, jako například Branded House 
(Google), House of Brands (Heineken) nebo Hyb-
ridní (Alza.cz nebo Coca-Cola). Každá z těchto 
strategií má své výhody i nevýhody. „V našem 
případě vše zastřešuje značka Alza.cz, kterou se 
snažíme propisovat do podznaček, které mohou 
těžit z fundamentu hlavní značky, a tak rychleji 
akcelerovat. Tam, kde tato kontinuita není tak vý-
hodná, zvažujeme jinou strategii vhodnější k do-
sažení našeho cíle. Proto máme například některé 
privátní značky s kořenem Alza.cz, jako AlzaPower, 
nebo jiné bez kořene, jako Bery Jones,“ uzavírá 
Marek Říha.

„Důvodů, 
proč budovat 

brand, je 
řada.“

Dobře nastavená značka je primárně 
kompas v dobrém i zlém, který zjednodu-
šuje rozhodování nejen v komunikaci, ale 
v celém podnikání. Pokud značku budujete 
správně, vytváříte hodnotu pro spotřebite-
le, a ideálně tím zvyšujete aditivní hodnotu 
svého byznysu. Prakticky umožňuje odlišit 
se na trhu, budovat vztah se zaměstnanci 
a zákazníky nebo zvětšuje prostor při ceno-
tvorbě. Důvodů je tedy celá řada a záleží, 
zda se jedná o firemní značku nebo pro-
dukt a jaké jsou vaše cíle.

Marek Říha,
strategic brand consultant, Alza.cz
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E-COMMERCE

Maloobchodníci již nejsou 
pouhými dodavateli zboží 
a služeb. Stali se partnery. 
Spotřebitelé je totiž 
berou jako pomocníky při 
budování svých životních 
stylů a poskytovatele 
nezapomenutelných 
smysluplných zážitků. 
Proto branding v retailu 
pomáhá nejen přilákat 
cílovou skupinu, ale 
dává příležitost odlišit 
se od konkurence, posílit 
důvěru a budovat loajalitu 
zákazníků. Skvělé na tom 
všem je, že díky tomu 
prodejcům roste příjem.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

P 

odle významných marketérů je 
hlavní výhodou značky, kterou 
mají zákazníci rádi, neustálé 
navyšování zisků. Společnost 
TLS Marketing navíc dodává, že 

úspěšně vybudovaná značka přináší benefity v po-
době lepší image firmy a loajálnosti zákazníků. 
Z průzkumu Content Marketing Institution zase 
vyplývá, že podle 89 % marketingových manaže-
rů je nejdůležitějším cílem povědomí o značce ná-
sledované samotným prodejem. Naprosto zásadní 
je však to, aby značce rozuměla i teta od vedle. 
Přitom branding a práce s ní nemusí být žádná 
složitá disciplína.

Jde o nositele hodnot 
a veškeré firemní kultury

Značka je strategicky budovanou nezávislou kon-
stantou. A to jak pro zaměstnance, obchodní part-
nery, tak i zákazníky. „Značka je emotivně zabar-
veným faktorem, který ovlivňuje při nákupu 
zákazníkův výběr. Ten se pak ke konkrétnímu pro-
duktu nebo službě rád vrací a vzbuzuje v něm kon-
krétní emoce. Dlouhodobým cílem je tak vybudo-
vání silné komunity, jež je stabilní a loajální,“ 

vysvětluje důvody, proč se brandingu věnovat, 
Martin Šemík, jednatel marketingové agentury 
Surikata PR. Proto je brand ohromně důležitý, ne-
boť obsahuje vše, co firmy dělá firmami.

Ve značce tedy jde nejen o povrchové věci, jako je 
logo, design, jméno a podobně, ale zároveň je 
i nositelem hodnot a veškeré firemní kultury. 
„S naším brandem míříme za zákazníky, kteří 
v něm vidí veškeré hodnoty, které zastáváme, ale 
i kvalitu a důvěru, kterou u nich důkladně budu-
jeme. Do rohlíkovského brandu však spadají i fi-
remní hodnoty a kultura, které šíříme mezi za-
městnance,“ zdůrazňuje Lutfia Volfová, tisková 
mluvčí společnosti Rohlik.cz. Pomocí brandingu se 
budují nejen dlouhodobé vztahy se zákazníky 
(zprostředkovává hodnoty), ale cílem je vytvořit 
takový vztah, který by byl založený na emocích. 
Aby kupující automaticky preferoval vybranou 
společnost a v případě uchazečů o zaměstnání 
touhu pro ni pracovat.

Zaměstnanci jsou 
nedílnou součástí

V dnešní době velké konkurence však není jedno-
duché vystoupit z davu a odlišit se od ostatních. 

Jednoduché není ani udělat značku jasně srozumi-
telnou a identifikovatelnou v byznysu, kterému se 
věnuje. Se správným přístupem existuje velká šan-
ce získat určitou kontrolu nad tím, jak spotřebitelé 
danou firmu vnímají. „Co se týká zákazníků, brand 
tvoří nejen jasná vizuální identita, ale také forma 
a styl komunikace, která pomáhá mezi zákazníky 
a firmou budovat pozitivní vztah. Ten pak hraje 
společně s dalšími vlivy, jako je zákaznická zkuše-
nost se službami, interakce při nákupu, nebo spo-
kojenost s výrobky, roli v budování důvěry ve znač-
ku. Ta rozhoduje o tom, jestli se k vám zákazník 
vrátí, jestli má ke značce nějaký vztah a dokáže 
vám například odpustit pár nedokonalostí,“ dekla-
ruje Marek Vomočil, PR leader společnosti IKEA 
Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Z hlediska dlouhodobé tvorby značky je důležité 
mít přesah do společenských témat, protože 
všichni jsme součástí světa, ve kterém žijeme. Pro-
to by značky měly být úměrné velikosti společnos-
ti a měly by být provázané s podstatou byznysu. 
„Branding přitom není jen o zákaznících, ale ve 
velké míře také o zaměstnancích, i proto nedílnou 
součástí je tvorba efektivního employer brandin-
gu,“ dodává Marek Vomočil. Právě ze zaměstnan-
ců se generuje velký počet interních, ale i exter-
ních ambasadorů značky. Z tohoto důvodu je 
skvělá značka bohatstvím každé firmy a při jejím 

Cílem je vztah 
založený na emocích
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CS #1

MEZINÁRODNÍ 
KUCHYNÍ HÝBE 
VÝVOJ CEN 
V ČESKU

 CS #1: VÝROBKY MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ
CS #2: MASO A UZENINY
CS #3: ENERGETICKÉ A PROTEINOVÉ VÝROBKY
CS #4: TABÁKOVÉ VÝROBKY

V
tuzemsku je mezinárodní ku-
chyně oblíbená. Svědčí o tom 
i neutuchající množství promo-
akcí v maloobchodě na asijské, 
japonské, mexické, italské, 

francouzské, německé, ale i další výrobky. Ho-
tová jídla, nebo i polotovary (ingredience) s tím-
to určením se tak nacházejí v košících spotřebi-
telů opakovaně. Jde o produkty, které jsou na 
trh uváděny jejich výrobci a dodavateli s jasným 
zaměřením: umožnit dopřát, respektive uvařit si 
vybrané mezinárodní pokrmy prakticky od nuly. 
Vyráběny jsou buď v tuzemsku, pod různými, 
i privátními značkami, ale část jich je dovážena 
přímo ze zahraničí. I tento trh se však v poslední 
době potýká s celou řadou výzev.

Kategorie byla ovlivněna 
několika faktory

Produkty mezinárodní kuchyně jsou ovlivněny 
podobnými faktory jako ostatní potraviny. 
A stejně jako jiných kategorií se i jich dotklo 
zdražování. „Cenu ovlivňuje nárůst nákladů 
v dodavatelském řetězci a vstupní náklady, ať 
už jde o zvyšující se ceny surovin, energií, nebo 
pohonných hmot a celkové logistiky. Je nutné 
si uvědomit, že řadu potravin a jídel z meziná-
rodní kuchyně vyrábějí české firmy a v případě 

dovozu velkou roli hrají čeští dodavatelé,“ 
prozrazuje František Brož, tiskový mluvčí 

společnosti Košík.cz. Na změnu cen 
tedy působí více aktuální vlivy a vý-

voj cen v Česku než v zemi, odkud 
potraviny pocházejí. „Co se týče 

Během posledních skoro tří let, tedy od začátku globální 
pandemie, byl svět svědkem značné změny životního 
stylu a potravinářský průmysl nezůstal ušetřen. Spotře-
bitelé začali trávit více času doma, přičemž kladli důraz 
na zdravý životní styl. Z důvodů omezení cestování se 
přitom nechtěli vzdát svých oblíbených 
pochutin, na které narazili při za-
hraničních cestách. A proto se 
je snaží dopřát doma. Výrobci 
a dodavatelé jim v tom jdou 
naproti a neustále rozši-
řují nabízené portfolio.
Pavel Gregor,
pavel.gregor@atoz.cz
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několika faktory

Produkty mezinárodní kuchyně jsou ovlivněny 
podobnými faktory jako ostatní potraviny. 
A stejně jako jiných kategorií se i jich dotklo 
zdražování. „Cenu ovlivňuje nárůst nákladů 
v dodavatelském řetězci a vstupní náklady, ať 
už jde o zvyšující se ceny surovin, energií, nebo 
pohonných hmot a celkové logistiky. Je nutné 
si uvědomit, že řadu potravin a jídel z meziná-
rodní kuchyně vyrábějí české firmy a v případě 

dovozu velkou roli hrají čeští dodavatelé,“ 
prozrazuje František Brož, tiskový mluvčí 

společnosti Košík.cz. Na změnu cen 
tedy působí více aktuální vlivy a vý-

voj cen v Česku než v zemi, odkud 
potraviny pocházejí. „Co se týče 

přitom nechtěli vzdát svých oblíbených 
pochutin, na které narazili při za-
hraničních cestách. A proto se 
je snaží dopřát doma. Výrobci 
a dodavatelé jim v tom jdou 
naproti a neustále rozši-
řují nabízené portfolio.
Pavel Gregor,
pavel.gregor@atoz.cz
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

našeho sortimentu, tak nás hlavně ovlivňuje 
námořní a kamionová doprava. Proto jsme 
v posledních letech zaznamenali doslova rake-
tový růst nákladů, což se samozřejmě projevilo 
v našich prodejních cenách,“ upozorňuje Adri-
ana Matýsková, obchodní zástupce společnos-
ti F. W. Tandoori.

Podle Evy Nečasové, brand manažerky společ-
nosti Maresi Foodbroker, dění v kategorii me-
zinárodní kuchyně bylo v posledních dvou le-
tech zásadně ovlivněno souhrou několika 
faktorů. Ať už to byla pandemie, blokáda Suez-
ského průplavu, stále probíhající válka na Ukra-
jině nebo globální energetická krize. V koneč-
ném důsledku měly tyto faktory především 
dopad na ceny surovin (včetně omezení jejich 
dostupnosti) a na náklady na logistiku, které se 
samozřejmě finálně odrazily i v cenách pro zá-
kazníky. „Během pandemie covid-19 jsme na 
druhou stranu zaznamenali signifikantní nárůst 
v prodejích u vybraných druhů produktů, jako 
byly například tortilla wrapy nebo nudle na pří-
pravu asijských pokrmů. To samozřejmě odpo-
vídalo nastalé situaci, kdy spotřebitelé museli 
kvůli okolnostem ve vyšší míře vařit doma,“ 
upřesňuje.

Svět se na talířích 
domácností zabydlel

Pandemie a aktuální zdražování určitě podpo-
řily rostoucí trend domácího vaření a spolu 
s tím i ochotu zkoušet nové věci a chutě. Chu-
tě italské nebo mexické kuchyně jsou u nás již 
celkem běžné, ale Češi díky cestování objevují 
i další, především asijské a blízkovýchodní. 
„Naše značka nejoblíbenějšího koření jde sa- ... /...

mozřejmě těmto trendům naproti. Kromě celé 
škály exotických jednodruhových koření nabí-
zíme od letošního února také řadu kořenicích 
směsí s názvem Edice Světová,“ uvádí Petra 
Villarreal Patiño, manažerka marketingu spo-
lečnosti Orkla Foods Česko a Slovensko. Pět 
nových druhů originálních směsí bylo vytvoře-
no ve spolupráci se známou herečkou a ku-
chařkou Kateřinou Winterovou, která tato 

Zaměřte se 
na mileniály 
a generaci Z.
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to určením se tak nacházejí v košících spotřebi-
telů opakovaně. Jde o produkty, které jsou na 
trh uváděny jejich výrobci a dodavateli s jasným 
zaměřením: umožnit dopřát, respektive uvařit si 
vybrané mezinárodní pokrmy prakticky od nuly. 
Vyráběny jsou buď v tuzemsku, pod různými, 
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přímo ze zahraničí. I tento trh se však v poslední 
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Produkty mezinárodní kuchyně jsou ovlivněny 
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pohonných hmot a celkové logistiky. Je nutné 
si uvědomit, že řadu potravin a jídel z meziná-
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dovozu velkou roli hrají čeští dodavatelé,“ 
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společnosti Košík.cz. Na změnu cen 
tedy působí více aktuální vlivy a vý-

voj cen v Česku než v zemi, odkud 
potraviny pocházejí. „Co se týče 

Během posledních skoro tří let, tedy od začátku globální 
pandemie, byl svět svědkem značné změny životního 
stylu a potravinářský průmysl nezůstal ušetřen. Spotře-
bitelé začali trávit více času doma, přičemž kladli důraz 
na zdravý životní styl. Z důvodů omezení cestování se 
přitom nechtěli vzdát svých oblíbených 
pochutin, na které narazili při za-
hraničních cestách. A proto se 
je snaží dopřát doma. Výrobci 
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naproti a neustále rozši-
řují nabízené portfolio.
Pavel Gregor,
pavel.gregor@atoz.cz

SUSHI SET
Vonoklasy 155–156, 252 28  Černošice, tel.: +420 257 712 917–8, e-mail: office@fwtandoori.cz

www.fwtandoori.cz

Buďte originální, darujte

Z023-22_F.W.Tandoori_inz_sushi set_240x115.indd   1Z023-22_F.W.Tandoori_inz_sushi set_240x115.indd   1 15/11/2022   14:2615/11/2022   14:26



42

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

CATSCAN
V tomto vydání:

exotická koření sama namíchala po návratu 
z cesty po Indii. Nejprodávanějšími položkami 
jsou v současné době Garam Masala a maroc-
ká kořenicí směs Ras El Hanout, což potvrzuje 
zvídavost a chuť Čechů experimentovat.

Není tajemstvím, že spotřebitelé všech věkových 
kategorií jsou díky akčním letákům dobře infor-
mováni o mezinárodních produktech ve svém 
oblíbeném obchodě. Řada z nich přitom navště-
vuje i specializované prodejny s produkty jiných 
zemí a ty kupují mnohem více, než tomu bylo 
před pandemií. Zjistili přitom, že mezinárodní 
kuchyni si mohou na svém domácím talíři do-
přát nejen kdykoliv, ale také ji  pořídí levněji, než 
by se tak stalo v restauraci. A to i přesto, že pro-
dukty v posledních měsících zdražily. Samozřej-
mě obecně většími fanoušky mezinárodní ku-
chyně jsou mileniálové a generace Z.

Výrobky jsou nenáročné 
na přípravu

V posledních letech bylo zřejmé, že se spotřebi-
telé začali více orientovat na kvalitnější produk-
ty a byli tedy ochotni za ně utratit i vyšší částky. 
„Současné navyšování cen, které jde ruku v ruce 
se stoupající inflací, však může tento trend 
a chování spotřebitelů negativně ovlivnit, nicmé-
ně zatím se dopady těchto faktorů na chování 
spotřebitelů zásadně neprojevily,“ hodnotí Eva 

Nečasová. Je to dané i tím, že spotřebitelé si 
hlídají kvalitu surovin a kladou větší důraz na 
rychlou přípravu.

„Proto jsme v letošním roce uvedli na trh pro-
dukt Rio Mare Tuna for pasta, tedy tuňákové 
omáčky na těstoviny, které jsou navíc certifiko-
vané logem Pole & Line, udicový lov,“ popisuje 
René Řiháček, produktový manažer společnosti 
Bolton Czechia. Jedná se o formu rybolovu, kte-
rý je řazen k trvalé udržitelnosti, mimo jiné také 
zapojuje lokální pracovní sílu a tím napomáhá 
místním komunitám. „Zároveň věříme v sílu do-
poručení influencerů. A proto nám při uvedení 
na trh pomohla kampaň na sociálních sítích, kde 
jsme mimo samplingu ukazovali praktičnost, 
kvalitu a variabilitu příchutí. Zákazníci jsou obec-
ně velice citliví na promoce a slevy. A je tomu 
i v rámci naší kategorie,“ dodává.

Přestože je doba těžká, Adriana Matýsková tvr-
dí, že zájem o jejich zboží neopadl. Český zákaz-
ník si podle ní zvykl nakupovat kvalitní výrobky 
a rád experimentuje, takže stále vidí zvýšený 
zájem o výrobky mezinárodních kuchyní. „Již 

třetím rokem jsme distributorem britské značky 
Patak’s, která přináší na trh hotové indické 
omáčky, jež jsou stále populárnější. Velice snad-
no si doma vytvoříte nejznámější indické jídlo 
Tikka Masala, přidáte pouze maso, uvaříte bas-
mati rýži, a je to,“ vzkazuje. I produkty italské 
kuchyně se dlouhodobě těší velkému zájmu ze 

Celá Asie, zcela jednoduse!

Shan'shi inzerát Zboží &Prodej 240x170.indd   1 15.11.2022   11:35

Aktuálně každý 
spotřebitel 

hledí na cenu.
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strany spotřebitelů, a to nejen díky preferenci 
chutí, ale i nenáročnosti na přípravu. „Z tohoto 
důvodu jsme i my do našeho sortimentu zařadi-
li omáčky na těstoviny Pure beef s vysokým po-
dílem hovězího masa, které odpovídají výše 
zmíněným požadavkům spotřebitelů,“ informu-
je Eva Nečasová. Dodává, že stejně jako italská 
kuchyně, má své významné místo na trhu i ku-
chyně mexická, čínská nebo thajská.

I mezinárodní kuchyně 
myslí na budoucnost

Nabídka maloobchodníků se tak logicky neu-
stále rozšiřuje a zákazník má tedy z čeho vybí-
rat. Velkou roli směrem k spotřebiteli však hra-
je udržitelnost, ekologie, kvalita a původ 
použitých surovin. „Zákazníci proto často pre-
ferují potraviny z lokálních českých surovin, 
které nemusely cestovat přes půl světa. Příkla-
dem je oblíbené korejské národní jídlo kimchi, 
které ale nutně nemusí pocházet jen z Koreje. 

Naši zákazníci mají v oblibě například kimchi 
z české farmy Živina,“ zmiňuje František Brož. 
Na druhou stranu u některých specifických vý-
robků, jakými jsou například asijské omáčky, 
zákazníci preferují ty autentické a prověřené 
osobní zkušeností. Příkladem může být třeba 
sójová omáčka Kikkoman.

Udržitelnosti se tak v nějaké míře věnuje čím dál 
tím více společností. Například výrobky společ-
nosti Orkla Foods Česko a Slovensko z Edice 
Světová jsou navíc opatřeny obalem, který lze 
recyklovat vyhozením do modré popelnice na 
papír. Uvést na trh obal, jenž je udržitelný, bez-
pečný a zachovává kvalitu a chuť zabaleného 
výrobku, není vůbec jednoduché. Udržitelnost 
a ekologie jsou však jasnými trendy dalšího fun-
gování i v potravinářském průmyslu a čím dál 
více Čechů tyto atributy rozhodně zohledňuje 
při svých nákupech.

Celá Asie, zcela jednoduse!

Shan'shi inzerát Zboží &Prodej 240x170.indd   1 15.11.2022   11:35
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rý je řazen k trvalé udržitelnosti, mimo jiné také 
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poručení influencerů. A proto nám při uvedení 
na trh pomohla kampaň na sociálních sítích, kde 
jsme mimo samplingu ukazovali praktičnost, 
kvalitu a variabilitu příchutí. Zákazníci jsou obec-
ně velice citliví na promoce a slevy. A je tomu 
i v rámci naší kategorie,“ dodává.

Přestože je doba těžká, Adriana Matýsková tvr-
dí, že zájem o jejich zboží neopadl. Český zákaz-
ník si podle ní zvykl nakupovat kvalitní výrobky 
a rád experimentuje, takže stále vidí zvýšený 
zájem o výrobky mezinárodních kuchyní. „Již 

třetím rokem jsme distributorem britské značky 
Patak’s, která přináší na trh hotové indické 
omáčky, jež jsou stále populárnější. Velice snad-
no si doma vytvoříte nejznámější indické jídlo 
Tikka Masala, přidáte pouze maso, uvaříte bas-
mati rýži, a je to,“ vzkazuje. I produkty italské 
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CS #2: MASO A UZENINY
CS #3: ENERGETICKÉ A PROTEINOVÉ VÝROBKY
CS #4: TABÁKOVÉ VÝROBKY

Nechybí podpora 
prodeje

Podobně jako u jiných potravin, i v tomto seg-
mentu je nezbytné pracovat s podporou pro-
deje. Kromě již zmíněných akčních letáků to 
jsou například ochutnávky, školení a podobně. 
„Ochutnávky byly bohužel v posledních letech 
velmi omezené, nebo zcela zrušené, a to pře-
devším kvůli restrikcím spojeným s pandemií 
covid-19. Podporu prodeje jsme tedy zaměřili 
především na letákové promoakce nebo dru-
hotná umístění, případně na komunikaci přes 
tištěné kampaně nebo sociální sítě,“ doplňuje 
Eva Nečasová. A za pravdu jí dává Adriana Ma-
týsková, která dodává, že akční slevové akce 
jsou velmi oblíbené, protože aktuálně každý 
spotřebitel hledí na cenu, a odběry během akcí 
jsou opravdu výrazně vyšší než v minulých 
 obdobích.

Společnost Bolton Czechia a značka Rio Mare 
se snaží i o ochutnávky v rámci různých food 
eventů, a také tzv. taylor made akcí v jednotli-
vých řetězcích. „V našem případě je hnacím 
motorem prvotřídní kvalita a garance dobré 
chuti,“ dokládá René Řiháček. V případě nabíd-
ky obchodu Košík.cz si zákazníci oblíbili kuchy-
ně z jihovýchodní Asie, především indickou, 
thajskou nebo vietnamskou. „Pozorujeme neu-
stále narůstající trend nákupu těchto potravin, 
zejména v podobě hotových jídel naší privátní 
značky Authentic,“ dodává František Brož.

Značky mají zájem 
spolupracovat

Spousta spotřebitelů přitom ráda zkouší a ob-
jevuje stále něco nového. „Největší devízou 
mezinárodní kuchyně je skutečnost, že si díky 

ní mohou spotřebitelé nakoupit produkty, 
z nichž si doma často velmi snadno připraví 
pokrmy, které znají z restaurací nebo třeba ze 
zahraničních dovolených,“ vysvětluje Eva Ne-
časová. Mezi oblíbené trendy patří například 
ramen polévky, jejichž základem jsou ramen 
nudle, které společnost Maresi Foodbroker 
představila na českém trhu pod asijskou znač-
kou Shan’shi.

„V letošním roce se nám osvědčilo uvést na trh 
novinky, které s sebou nesou exkluzivitu a chuť 
kampotského pepře, ale zároveň jsou to produk-
ty, které jsou Čechům blízké. Prodejním hitem 
se u nás stal limitovaný .pepper.gin s Martinem 
Žufánkem, který je velkým chuťovým zážitkem 
a podle pana Žufánka jde o jeden z nejlepších 
ginů, co kdy vyrobil. I právě díky lyofilizovanému 
kampotskému pepři,  který máme ve světě jako 
jediní,“ konstatuje Klára Dohnalová, marketin-
gová manažerka společnosti Cambodian zastu-
pující značku .pepper.field. 

Dalším překvapením byla spolupráce se znač-
kou prémiových českých marmelád a džemů 
Marmellady, která vyrobila limitovanou edici 
dvou druhů pepřových marmelád s pepřem 
.pepper.field, jahodovou a pomerančovou s ra-
kytníkem. Ty se vyprodaly okamžitě během 
prvního týdne. „Trendem jsou tedy dobře zná-
mé produkty, ale s inovovanou chutí,“ shrnuje 
Klára Dohnalová.

Velkou roli hraje 
udržitelnost, 

ekologie, 
kvalita a původ 

použitých 
surovin.

„Luštěniny 
získávají na 
popularitě.“

Naši zákazníci si velmi oblíbili luštěni-
ny. Ty jim nabízíme prostřednictvím 
pestré salátové řady Insalatissime, která 
obsahuje velmi populární novinky, salát 
s quinoou, cizrnou či italskou čočkou.

René Řiháček,
produktový manažer, 
Bolton Czechia
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„Ochutnávky byly bohužel v posledních letech 
velmi omezené, nebo zcela zrušené, a to pře-
devším kvůli restrikcím spojeným s pandemií 
covid-19. Podporu prodeje jsme tedy zaměřili 
především na letákové promoakce nebo dru-
hotná umístění, případně na komunikaci přes 
tištěné kampaně nebo sociální sítě,“ doplňuje 
Eva Nečasová. A za pravdu jí dává Adriana Ma-
týsková, která dodává, že akční slevové akce 
jsou velmi oblíbené, protože aktuálně každý 
spotřebitel hledí na cenu, a odběry během akcí 
jsou opravdu výrazně vyšší než v minulých 
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gová manažerka společnosti Cambodian zastu-
pující značku .pepper.field. 

Dalším překvapením byla spolupráce se znač-
kou prémiových českých marmelád a džemů 
Marmellady, která vyrobila limitovanou edici 
dvou druhů pepřových marmelád s pepřem 
.pepper.field, jahodovou a pomerančovou s ra-
kytníkem. Ty se vyprodaly okamžitě během 
prvního týdne. „Trendem jsou tedy dobře zná-
mé produkty, ale s inovovanou chutí,“ shrnuje 
Klára Dohnalová.

Velkou roli hraje 
udržitelnost, 

ekologie, 
kvalita a původ 

použitých 
surovin.

„Luštěniny 
získávají na 
popularitě.“

Naši zákazníci si velmi oblíbili luštěni-
ny. Ty jim nabízíme prostřednictvím 
pestré salátové řady Insalatissime, která 
obsahuje velmi populární novinky, salát 
s quinoou, cizrnou či italskou čočkou.

René Řiháček,
produktový manažer, 
Bolton Czechia
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CS #2

KONEC ROKU BUDE 
JEDNOZNAČNĚ 
MASNÝ

 CS #1: VÝROBKY MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ
CS #2: MASO A UZENINY
CS #3: ENERGETICKÉ A PROTEINOVÉ VÝROBKY
CS #4: TABÁKOVÉ VÝROBKY

P
odle společnosti NielsenIQ si 
hyper- a supermarkety z cel-
kových tržeb ukrajují 11‚9 %, 
čímž navazují na předchozí rok 
2021. Své nejvyšší významnosti 

dosáhl segment masa a uzenin za stejné období 
v roce 2020, kdy předčil předchozí rok o 0‚7 
procentního bodu a z celkového koláče tržeb 
si odřízl 12‚2 %. Na druhou stranu v meziroč-
ním porovnání (2021 vs. 2022), kdy spotřebitelé 
vzhledem k pandemické situaci více vařili doma, 
a maso a uzeniny tak zaznamenaly nejvyšší dů-
ležitost na celkových tržbách za posledních pět 
let, činily tehdy tržby za tento segment potra-
vin 25‚5 miliardy korun. Co však zůstává během 
sledovaného období stejné, je rozdělení prode-
jů masa a uzenin mezi hyper- a supermarkety. 
Během posledních pěti let k celkovým tržbám 
více přispívají hypermarkety, kde se v průměru 
utrží 58 % tržeb za tyto potraviny.

Nejvíce se utratí 
za kuřecí

Zákazníci nejvíce nakupují maso a uzeniny bě-
hem období Velikonoc a Vánoc. „Z těch-

to dvou svátků jsou z hlediska důle-
žitosti tržeb obecně významnější 

Velikonoce, kdy dochází 
k průměrnému nárůstu 
o 0‚6 procentního bodu 
oproti zbylému roku. 
Opačně je tomu u Vá-

noc,“ deklaruje Kristýna 
Garreisová, senior consultant in re-

tailer services společnosti NielsenIQ. Bě-
hem zmíněného období za poslední roky 

sice zákazníci více utrácejí za maso a uzeni-
ny, nicméně výrazněji oproti zbytku roku utrá-

Maso a uzené výrobky i přes narůstající vliv rostlinných 
alternativ, které si dopřávají především mladší 
spotřebitelé z velkých měst, mají své významné 
postavení na stolech českých domácností. Od začátku 
letošního roku do konce září za ně zákazníci jen na 
moderním trhu utratili přes 27 miliard korun. I do 
tohoto segmentu se však hodně promítlo zdražování. 
Postihlo prakticky všechny druhy mas, ryby nevyjímaje. 
Jak spotřebitelé případně zareagují, 
se však nejspíše projeví až po 
Novém roce.
Pavel Gregor,
pavel.gregor@atoz.cz
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utrží 58 % tržeb za tyto potraviny.

Nejvíce se utratí 
za kuřecí

Zákazníci nejvíce nakupují maso a uzeniny bě-
hem období Velikonoc a Vánoc. „Z těch-

to dvou svátků jsou z hlediska důle-
žitosti tržeb obecně významnější 

Velikonoce, kdy dochází 
k průměrnému nárůstu 
o 0‚6 procentního bodu 
oproti zbylému roku. 
Opačně je tomu u Vá-

noc,“ deklaruje Kristýna 
Garreisová, senior consultant in re-

tailer services společnosti NielsenIQ. Bě-
hem zmíněného období za poslední roky 

sice zákazníci více utrácejí za maso a uzeni-
ny, nicméně výrazněji oproti zbytku roku utrá-

Jak spotřebitelé případně zareagují, 
se však nejspíše projeví až po 
Novém roce.
Pavel Gregor,
pavel.gregor@atoz.cz

domácností konzumuje 
telecí maso méně než 
jednou týdně.

Zdroj: Median, MML-TGI, 22/I−22/II

26,4 %
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

cejí i za ostatní potraviny, a tak dochází během 
Vánoc k poklesu významnosti prodejů masa 
a uzenin v průměru o 0‚5 procentního bodu.

Při nákupu masa a uzenin utratí zákazníci nejví-
ce za kuřecí maso, dále za šunku a salámy. Niel-
senIQ Inflation Study, která proběhla v červenci 
letošního roku, mapovala mezi zákazníky jejich 
postoj k nákupu jednotlivých segmentů a kate-
gorií potravin během období zdražování. Zákaz-
níci deklarují výrazné omezení právě kategorií 
uzenin, jako jsou salámy a párky. Chtějí tyto 
potraviny kupovat méně a zároveň za nižší ceny. 
„Budou tak více vyhledávat zboží ve slevě, pří-
padně přecházet k levnějším prodejcům a hle-
dat levnější alternativy těchto potravin. Co se 
týče čerstvého masa na vaření, zákazníci uvádě-
jí, že zůstanou věrní značkám a prodejcům, 
nicméně omezí četnost nákupu,“ komentuje 
Kristýna Garreisová. Až čas ukáže, jak moc zá-
kazníci dostojí svému tvrzení a kterých kategorií 
se snaha ušetřit dotkne nejvíce.

Vzrostla poptávka 
po individuálně 
balených uzeninách

S trochou nadsázky by se dalo říci, že vše, co se 
aktuálně ve světě děje, má přesah do masného 
průmyslu. Například vysoké ceny energií odra-
zují producenty od výroby originálně zmraze-
ných mas. „Vidíme jasnou snahu o prodej ma-
ximální možné produkce v chlazeném stavu, 
protože mrazit a dále zboží skladovat v teplo-
tách minus osmnáct stupňů Celsia je den ode 
dne nákladnější. Situace na Ukrajině navíc silně 
ovlivňuje například ceny telecího masa,“ zmiňu-
je Adam Valečka, vedoucí nákupu masa společ-
nosti Bidfood. Většina krmiv pro telata pochá-
zela v minulosti právě z této země. Zajímavé 
bude sledovat, jak si v nadcházejících letech 
povedou rostlinné náhražky masa. Zda tento 
sortiment osloví i někoho jiného než mladou 
generaci žijící ve velkých městech. „Osobně se 
domnívám, že maso překoná aktuální období 
vysokých cen, a bude tu pořád a nikam nezmi-
zí,“ dodává Adam Valečka.

Jeho kolega, Michal Dudek, nákupčí uzenin 
společnosti Bidfood, svůj segment hodnotí ná-
sledovně: „S příchodem pandemie covid-19 
skokově narostl segment spotřebitelských ma-
lobalení, a to jak v retailu, tak v horeca segmen-
tu. Zvýšila se poptávka po individuálně balených 
uzeninách. Vyšší zájem jsme pozorovali i u pár-
ků, špekáčků a slanin. Zákazníci kladli důraz na 
hygienu a požadovali zboží, kde je minimální 
manipulace s výrobkem.“ Pozorovatelné bylo 
i to, že rozmach práce doma a distanční výuky 
jednoznačně přispěl k růstu prodejů v retailu. 
V gastronomii se do popředí dostaly výrobky 
s přidanou hodnotou, tedy plátkované, kostko-

vané či krájené. Důvodem je znatelný úbytek 
pracovních sil v kuchyních. Takže, pokud cokoliv 
ušetří čas, tak jde o vítaný benefit.

Uzeniny pronikají 
do privátek

I přesto vše mají Češi stále v oblibě uzenářské 
výrobky. A přesto, že se mluví o různých rostlin-
ných náhražkách, prodeje ukazují opak. „Je to 
dáno i chutí, která se jednoduše nahradit nedá. 
Spotřebitelé dlouhodobě požadují vyšší obsah 
masa a kvalitnější výrobky. Vzhledem k energe-
tické krizi a z toho plynoucímu snižování rodin-
ných rozpočtů je však možné, že ze svých náro-
ků mohou slevit,“ konstatuje Michal Tkadlec, 
marketingový manažer společnosti MP Krásno. 
Je tedy možné, že příští rok bude zcela jiný, než 
co moderní trendy naznačují.

„V době pandemie jsme zaznamenali hlavně 
změnu chování zákazníků. Většina nákupů se 
totiž přesunula do on-line sféry a tím pádem se 
nakupovaly hlavně regálové položky. Současné 
zdražování a nejisté ceny energií do budoucna 
jsou opravdu nemalou komplikací pro celý po-
travinářský průmysl, nicméně zatím nemáme 
v plánu měnit gramáže našich výrobků,“ dopl-
ňuje Lucie Ledererová, trade marketing mana-
žerka společnosti Schneider Food. Navíc je po-
třeba si uvědomit, že i značkové uzeniny, jako 
mnoho dalšího zboží, se čím dál tím více ubírají 
směrem k privátním značkám. „Zákazník si 
v maloobchodě na privátní značky již přivykl. Na 
druhou stranu pokles prodejů je znatelný u ob-
služných pultů. Zákazníci preferují nákupy uze-
nin v zónách self-service, kde pořizují výrobky 
v hygieničtějším balení,“ reaguje Michal Dudek. 
Vliv na tento přesun má také chybějící pracovní 
síla v obchodech u pultů. Tento trend je patrný 
zejména v tradičním trhu.

Místo je i pro 
netradiční produkty

Není tajemstvím, že tuzemský zákazník prefe-
ruje osvědčené výrobky, na které je zvyklý 
a v mase nečiní výjimku: kupuje hodně krkovi-
ci, panenku či roštěnou. „Obecně se dá říct, že 
jako Češi chceme kvalitní maso za skvělou 
cenu. Zároveň je především mladší generace 
otevřena novinkám, ať už se jedná o méně zná-
mé řezy, jako například hovězí ball tip, špička 
hovězí kýty ze Spojených států amerických, 
nebo například chlazené jehněčí maso z Nové-
ho Zélandu, které se tento rok díky práci našich 
zaměstnanců podařilo v českých řetězcích 
představit,“ dokládá Adam Valečka. K tomu je 
zapotřebí připočítat i to, že spotřebitele stále 
častěji zajímá příběh, který za každým druhem 
masa stojí.

Jenže, český zákazník vždy byl a je senzitivní na 
ceny. I proto v současné době vnímá inflační vliv 
a zároveň ve střednědobém výhledu nemá po-
zitivní očekávání. Nelze paušalizovat chování 
všech domácností. „Promoakce fungují samo-
zřejmě nejvíce, daří se jejich prostřednictvím 
přilákat i nového zákazníka, také proto se stále 
snažíme nabídnout něco nového. Český zákaz-
ník v oblasti ryb nejvíce nakupuje lososa, jako je 
Salmo salar, a pstruha. U obalu ryb je důležité, 
aby byla celá ryba vidět. V rybích pultech máme 
prezentaci ryb přímo na ledu, tedy zákazník 
zboží dobře vidí. Ve stálém sortimentu balených 
ryb máme pouze vlastní značku K-Blue Bay 
a díky jejímu designu je celý produkt dobře vidi-
telný,“ popisuje Renata Maierl, tisková mluvčí, 
Kaufland Česká republika.

Prodávají se cenově 
výhodnější rodinná 
balení

Jak již bylo řečeno, promoakce mají velký vý-
znam a zájem o ně roste ještě více zejména 
v aktuálním období, kdy spotřebitelé začínají 
mít hlouběji do kapsy. „Češi se uskromňují 
i v návštěvách restaurací a o to více řeší stravo-
vání doma. V této souvislosti roste také zájem 
o výrobky určené pro rychlé a jednoduché va-
ření. V rámci tohoto aktuálního vývoje jsme 
uvedli novou řadu Sous-vide výrobků, kde spo-
třebiteli ušetříme nejen čas strávený nad přípra-
vou a dlouhým vařením, ale i peníze za ener-
gie,“ doporučuje Michal Tkadlec. Jedno balení 
přitom obsahuje dostatek porcí pro čtyřčlennou 
rodinu a není potřeba nakupovat více balíčků. 
Tím dochází i k šetření obalového materiálu. 
Není tedy překvapením, že v současné době je 
pro spotřebitele při nákupu bohužel rozhodují-
cí cena. A spíše se prodávají větší, rodinná ba-
lení, která vyjdou cenově výhodněji. 

„Zákazník 
se nijak 

zvlášť 
nezměnil.“

Vlivem pandemie a následné inflace 
se zvýšila nejen cena masa, ale i ryb. 
Zákazník, který si je kupuje, se však 
nijak zvlášť nezměnil. Rybí sortiment se 
ale obecně nachází ve vyšších cenových 
relacích. Zatím však nelze vyhodnotit ně-
jaké výrazné změny v nákupním chování.

Renata Maierl,
tisková mluvčí, Kaufland 
Česká republika
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CS #2

KONEC ROKU BUDE 
JEDNOZNAČNĚ 
MASNÝ

 CS #1: VÝROBKY MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ
CS #2: MASO A UZENINY
CS #3: ENERGETICKÉ A PROTEINOVÉ VÝROBKY
CS #4: TABÁKOVÉ VÝROBKY

P
odle společnosti NielsenIQ si 
hyper- a supermarkety z cel-
kových tržeb ukrajují 11‚9 %, 
čímž navazují na předchozí rok 
2021. Své nejvyšší významnosti 

dosáhl segment masa a uzenin za stejné období 
v roce 2020, kdy předčil předchozí rok o 0‚7 
procentního bodu a z celkového koláče tržeb 
si odřízl 12‚2 %. Na druhou stranu v meziroč-
ním porovnání (2021 vs. 2022), kdy spotřebitelé 
vzhledem k pandemické situaci více vařili doma, 
a maso a uzeniny tak zaznamenaly nejvyšší dů-
ležitost na celkových tržbách za posledních pět 
let, činily tehdy tržby za tento segment potra-
vin 25‚5 miliardy korun. Co však zůstává během 
sledovaného období stejné, je rozdělení prode-
jů masa a uzenin mezi hyper- a supermarkety. 
Během posledních pěti let k celkovým tržbám 
více přispívají hypermarkety, kde se v průměru 
utrží 58 % tržeb za tyto potraviny.

Nejvíce se utratí 
za kuřecí

Zákazníci nejvíce nakupují maso a uzeniny bě-
hem období Velikonoc a Vánoc. „Z těch-

to dvou svátků jsou z hlediska důle-
žitosti tržeb obecně významnější 

Velikonoce, kdy dochází 
k průměrnému nárůstu 
o 0‚6 procentního bodu 
oproti zbylému roku. 
Opačně je tomu u Vá-

noc,“ deklaruje Kristýna 
Garreisová, senior consultant in re-

tailer services společnosti NielsenIQ. Bě-
hem zmíněného období za poslední roky 

sice zákazníci více utrácejí za maso a uzeni-
ny, nicméně výrazněji oproti zbytku roku utrá-

Maso a uzené výrobky i přes narůstající vliv rostlinných 
alternativ, které si dopřávají především mladší 
spotřebitelé z velkých měst, mají své významné 
postavení na stolech českých domácností. Od začátku 
letošního roku do konce září za ně zákazníci jen na 
moderním trhu utratili přes 27 miliard korun. I do 
tohoto segmentu se však hodně promítlo zdražování. 
Postihlo prakticky všechny druhy mas, ryby nevyjímaje. 
Jak spotřebitelé případně zareagují, 
se však nejspíše projeví až po 
Novém roce.
Pavel Gregor,
pavel.gregor@atoz.cz

domácností konzumuje 
telecí maso méně než 
jednou týdně.

Zdroj: Median, MML-TGI, 22/I−22/II

26,4 %
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CS #3

PROTEIN SE TĚŠÍ 
VELKÉ OBLIBĚ

 CS #1: VÝROBKY MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ
CS #2: MASO A UZENINY
CS #3: ENERGETICKÉ A PROTEINOVÉ VÝROBKY
CS #4: TABÁKOVÉ VÝROBKY

P
roteinové a energetické pro-
dukty řadí obchodníci mezi sor-
timent, kterému se v tuzemsku 
daří. „Kategorie proteinových 
výrobků je u nás na vzestupu. 

Sledujeme a necháváme se inspirovat trendy ze 
zahraničí, které promítáme i do naší nabídky,“ 
říká Tomáš Myler, tiskový mluvčí společnosti 
Lidl Česká republika. Také manažer komunika-
ce společnosti dm drogerie markt Jiří Peroutka 
si rozvoj uvedené kategorie pochvaluje: „V po-
sledních dvou letech sledujeme nárůst prodejů 
energetických a proteinových výrobků. V letoš-
ním roce se jedná dokonce o třicetiprocentní 
nárůst oproti roku předcházejícímu.“

Rovněž výrobci hlásí, že proteinové a energetic-
ké produkty mají spotřebitelé ve velké oblibě, 
která se promítá do stoupajících prodejů. „Vní-
máme nárůst poptávky po protei-
nových výrobcích. Vzestup 
prodejů jsme zazname-
nali v segmentu kaší, 
v němž máme té-
měř 50 produk-
tů, z toho pět 
proteino-

vých,“ uvádí Monika Vokřínková, marketingová 
ředitelka společnosti Semix Pluso. Jiří Rotrekl, 
country manager pro ČR a SR společnosti Max 
Sport, upozorňuje na to, že je znát velká snaha 
nejen rozšířit stávající produktové skupiny, jako 
jsou tyčinky, oplatky či sušenky, ale také další 
segmenty jako nápoje, trvanlivé pečivo, zmrzli-
nu a v neposlední řadě hlavně mléčné výrobky.

Nabídka tyčinek 
významně narostla

Podle vyjádření obchodníků i výrobců zazname-
návají velký rozmach zejména proteinové a ener-
getické tyčinky. „Segment proteinových tyčinek 
už se na trhu rozvíjí nějakou dobu a tento rozvoj 
dál pokračuje. V nabídce jich přibývá nejvíce, 

objevují se nové a neotřelé 
příchutě, nebo kombina-

ce chutí. Raw tyčinky 
s datlovým základem 

už jsou na pultech 
i pod privátními 

značkami ně-
kterých vět-

ších řetěz-

ců, což dokazuje, že je o ně stále velký zájem. 
Kromě toho na trhu přibývají flapjacky a další 
tyčinky se základem z ovesných vloček,“ popisu-
je Daniel Peřina, marketingový ředitel společnos-
ti Lifefood ČR.

Také Jiří Rotrekl poukazuje na to, že tyčinky za-
znamenávají velký úspěch: „Od roku 2017, kdy 
se segment energetických tyčinek na našem 
trhu vyprofiloval, pozorujeme každým rokem 
nárůst prodejů jak v hodnotě, tak v objemu. Vý-
jimkou byl rok 2020, který byl zatím jako jediný 
v porovnání s předešlým rokem na tom hůře, 
a máme velkou radost, že to nepostihlo naše 
výrobky. Vzhledem k tomu, že se jedná o im-
pulzní zboží, přičítáme zmíněný pokles prodejů 
hlavně razantnímu snížení počtu nákupních 
košů během pandemie.“ Zároveň uvádí, že také 
počet výrobků, které se v tomto segmentu v tu-
zemsku na regálech objevují a prodávají, je 
oproti roku 2017 zhruba trojnásobný. „V letoš-
ním roce bychom se mohli v tomto segmentu 
dočkat výborného výsledku,“ dodává.

Na souvislost mezi pandemií a nižšími prodeji 
upozorňuje rovněž Tereza Skrbková, tisková 
mluvčí společnosti Nestlé Česko: „Energetické 
a proteinové výrobky typu tyčinek, sušenek 
a podobně jsou typickou kategorií do tradičních 
kamenných prodejen, a to do impulzní zóny 
u pokladen, kde se jim nejvíce daří. Jde o kate-
gorii, kterou silně poznamenala pandemie. 
Obecně takzvané funkční produkty, tedy ener-
getické a proteinové výrobky či třeba bonbony 
na osvěžení dechu, si lidé pořizovali při pravidel-
ných malých nákupech cestou do práce, které 
ale pandemická opatření zredukovala.“

Kromě toho Tereza Skrbková poukazuje i na 
jednu zajímavost: „Kategorie energetických 
a proteinových výrobků je oblíbenější u českých 
spotřebitelů než na Slovensku.“

Poptávka po proteinových produktech stoupá 
a spotřebitelé mají z čeho vybírat, protože nabídka 
nejen proteinových, ale i energetických výrobků se 
na tuzemském trhu rozšiřuje. Pokud jde o jednotlivé 
segmenty, úspěšné jsou především tyčinky, jejichž 
obliba rok od roku vzrůstá.
Markéta Grulichová, marketa.grulichova@atoz.cz

Rovněž výrobci hlásí, že proteinové a energetic-
ké produkty mají spotřebitelé ve velké oblibě, 
která se promítá do stoupajících prodejů. „Vní-
máme nárůst poptávky po protei-
nových výrobcích. Vzestup 
prodejů jsme zazname-
nali v segmentu kaší, 
v němž máme té-
měř 50 produk-
tů, z toho pět 
proteino-

getické tyčinky. „Segment proteinových tyčinek 
už se na trhu rozvíjí nějakou dobu a tento rozvoj 
dál pokračuje. V nabídce jich přibývá nejvíce, 

objevují se nové a neotřelé 
příchutě, nebo kombina-

ce chutí. Raw tyčinky 
s datlovým základem 

už jsou na pultech 
i pod privátními 

značkami ně-
kterých vět-

ších řetěz-

kamenných prodejen, a to do impulzní zóny 
u pokladen, kde se jim nejvíce daří. Jde o kate-
gorii, kterou silně poznamenala pandemie. 
Obecně takzvané funkční produkty, tedy ener-
getické a proteinové výrobky či třeba bonbony 
na osvěžení dechu, si lidé pořizovali při pravidel-
ných malých nákupech cestou do práce, které 
ale pandemická opatření zredukovala.“

Kromě toho Tereza Skrbková poukazuje i na 
jednu zajímavost: „Kategorie energetických 
a proteinových výrobků je oblíbenější u českých 
spotřebitelů než na Slovensku.“

prodejů proteinových 
tyčinek připadá 
letos na prodeje za 
promoční ceny.

Zdroj: RetailZoom, 2022
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Pokud jde o okruh spotřebitelů, kteří si nejrůzněj-
ší tyčinky a další energetické a proteinové výrob-
ky dopřávají, je poměrně široký. „Největší zájem 
o ně mají rekreační sportovci. Hned za nimi pak 
kdokoliv, kdo hledá praktickou svačinu na výlety 
a všeobecně na cesty,“ zmiňuje Daniel Peřina.

Jan Krátký, vedoucí divize pro zdravou výživu spo-
lečnosti Mediate, zase naznačuje, že zájem o pro-
dukty z uvedené kategorie je spíše stagnující, ale 
určitá skupina spotřebitelů tyto výrobky stále vy-
hledává. „I přes utahování opasků sportovci ne-
přestávají sportovat a zvýšený obsah proteinů je 

jejich prioritou. Také keto a low carb stravovací 
směry jsou stále v kurzu, takže zákazníků je pro 
tyto produkty pořád dost,“ zdůrazňuje.

Pokud jde o kritéria, podle nichž si spotřebitelé 
jmenované produkty vybírají, týkají se dvou zá-
kladních oblastí, a to složení a chuťových vlast-
ností. „Zákazníci sledují především obsah bílko-
vin a cukru,“ podotýká Tomáš Myler. S tím 
koresponduje vyjádření Jiřího Peroutky: „Naši 
zákazníci si oblíbili proteinové tyčinky privátní 
značky Sportness, které jsou specifické svým 
vysokým obsahem proteinu, který činí třicet až 
šedesát procent, a také nízkým obsahem cukru. 
V naší nabídce jsou nejprodejnější tyčinky s pa-
desátiprocentním obsahem proteinu. Těm, kdo 
upřednostňují rostlinnou stravu, nabízíme i ve-
ganské alternativy jmenovaných tyčinek.“

Že proteinové tyčinky na trhu mírně rostou a že 
obsah cukru v nich je to, co spotřebitele zajímá, 

potvrzuje Kamil Varhánek, marketingový ředitel 
společnosti Emco: „Máme unikátní proteinové 
tyčinky bez cukru, které spotřebitelé díky tomu-
to benefitu oceňují.“ Ve výčtu faktorů, které 
rozhodují o výběru a koupi proteinových a ener-
getických produktů, nelze opomenout ani cenu, 
byť v různých obdobích nehrála vždy stejnou 
úlohu. Nyní ale vše nasvědčuje tomu, že její role 
výrazně posílí. „Obsah proteinů, energetická 
hodnota, případně obsah cukrů byly vždy nejsil-
nější kritéria výběru v této kategorii, přičemž 
cena nebyla na prvním místě. To se však může, 
a nejspíše bude, postupně měnit,“ domnívá se 
Jan Krátký. Na cenový faktor a oblibu akcí pou-
kazuje také Daniel Peřina: „Český spotřebitel 
rád nakupuje v akcích. Nejraději má akce typu 
tři či dva plus jedna zdarma. V takové chvíli je 
ochotný nakoupit do zásoby větší než běžné 
množství.“ Zároveň se domnívá, že inflace 
a zpomalení ekonomiky tento trend s největší 
pravděpodobností ještě prohloubí.

Jde o složení 
a chuťové 
vlastnosti.
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CATSCAN
V tomto vydání:

CS #3

PROTEIN SE TĚŠÍ 
VELKÉ OBLIBĚ

 CS #1: VÝROBKY MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ
CS #2: MASO A UZENINY
CS #3: ENERGETICKÉ A PROTEINOVÉ VÝROBKY
CS #4: TABÁKOVÉ VÝROBKY

P
roteinové a energetické pro-
dukty řadí obchodníci mezi sor-
timent, kterému se v tuzemsku 
daří. „Kategorie proteinových 
výrobků je u nás na vzestupu. 

Sledujeme a necháváme se inspirovat trendy ze 
zahraničí, které promítáme i do naší nabídky,“ 
říká Tomáš Myler, tiskový mluvčí společnosti 
Lidl Česká republika. Také manažer komunika-
ce společnosti dm drogerie markt Jiří Peroutka 
si rozvoj uvedené kategorie pochvaluje: „V po-
sledních dvou letech sledujeme nárůst prodejů 
energetických a proteinových výrobků. V letoš-
ním roce se jedná dokonce o třicetiprocentní 
nárůst oproti roku předcházejícímu.“

Rovněž výrobci hlásí, že proteinové a energetic-
ké produkty mají spotřebitelé ve velké oblibě, 
která se promítá do stoupajících prodejů. „Vní-
máme nárůst poptávky po protei-
nových výrobcích. Vzestup 
prodejů jsme zazname-
nali v segmentu kaší, 
v němž máme té-
měř 50 produk-
tů, z toho pět 
proteino-

vých,“ uvádí Monika Vokřínková, marketingová 
ředitelka společnosti Semix Pluso. Jiří Rotrekl, 
country manager pro ČR a SR společnosti Max 
Sport, upozorňuje na to, že je znát velká snaha 
nejen rozšířit stávající produktové skupiny, jako 
jsou tyčinky, oplatky či sušenky, ale také další 
segmenty jako nápoje, trvanlivé pečivo, zmrzli-
nu a v neposlední řadě hlavně mléčné výrobky.

Nabídka tyčinek 
významně narostla

Podle vyjádření obchodníků i výrobců zazname-
návají velký rozmach zejména proteinové a ener-
getické tyčinky. „Segment proteinových tyčinek 
už se na trhu rozvíjí nějakou dobu a tento rozvoj 
dál pokračuje. V nabídce jich přibývá nejvíce, 

objevují se nové a neotřelé 
příchutě, nebo kombina-

ce chutí. Raw tyčinky 
s datlovým základem 

už jsou na pultech 
i pod privátními 

značkami ně-
kterých vět-

ších řetěz-

ců, což dokazuje, že je o ně stále velký zájem. 
Kromě toho na trhu přibývají flapjacky a další 
tyčinky se základem z ovesných vloček,“ popisu-
je Daniel Peřina, marketingový ředitel společnos-
ti Lifefood ČR.

Také Jiří Rotrekl poukazuje na to, že tyčinky za-
znamenávají velký úspěch: „Od roku 2017, kdy 
se segment energetických tyčinek na našem 
trhu vyprofiloval, pozorujeme každým rokem 
nárůst prodejů jak v hodnotě, tak v objemu. Vý-
jimkou byl rok 2020, který byl zatím jako jediný 
v porovnání s předešlým rokem na tom hůře, 
a máme velkou radost, že to nepostihlo naše 
výrobky. Vzhledem k tomu, že se jedná o im-
pulzní zboží, přičítáme zmíněný pokles prodejů 
hlavně razantnímu snížení počtu nákupních 
košů během pandemie.“ Zároveň uvádí, že také 
počet výrobků, které se v tomto segmentu v tu-
zemsku na regálech objevují a prodávají, je 
oproti roku 2017 zhruba trojnásobný. „V letoš-
ním roce bychom se mohli v tomto segmentu 
dočkat výborného výsledku,“ dodává.

Na souvislost mezi pandemií a nižšími prodeji 
upozorňuje rovněž Tereza Skrbková, tisková 
mluvčí společnosti Nestlé Česko: „Energetické 
a proteinové výrobky typu tyčinek, sušenek 
a podobně jsou typickou kategorií do tradičních 
kamenných prodejen, a to do impulzní zóny 
u pokladen, kde se jim nejvíce daří. Jde o kate-
gorii, kterou silně poznamenala pandemie. 
Obecně takzvané funkční produkty, tedy ener-
getické a proteinové výrobky či třeba bonbony 
na osvěžení dechu, si lidé pořizovali při pravidel-
ných malých nákupech cestou do práce, které 
ale pandemická opatření zredukovala.“

Kromě toho Tereza Skrbková poukazuje i na 
jednu zajímavost: „Kategorie energetických 
a proteinových výrobků je oblíbenější u českých 
spotřebitelů než na Slovensku.“

Poptávka po proteinových produktech stoupá 
a spotřebitelé mají z čeho vybírat, protože nabídka 
nejen proteinových, ale i energetických výrobků se 
na tuzemském trhu rozšiřuje. Pokud jde o jednotlivé 
segmenty, úspěšné jsou především tyčinky, jejichž 
obliba rok od roku vzrůstá.
Markéta Grulichová, marketa.grulichova@atoz.cz

prodejů proteinových 
tyčinek připadá 
letos na prodeje za 
promoční ceny.

Zdroj: RetailZoom, 2022
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CATSCAN
V tomto vydání:

CS #4

ZAHŘÍVANÝ 
TABÁK ROSTE

 CS #1: VÝROBKY MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ
CS #2: MASO A UZENINY
CS #3: ENERGETICKÉ A PROTEINOVÉ VÝROBKY
CS #4: TABÁKOVÉ VÝROBKY

P
odle společnosti NielsenIQ jsou 
v kategorii tabákových výrobků 
klasické cigarety stále největším 
segmentem a představují více 
než 80 % tržeb. Přestože Češi 

za poslední rok utratili za cigarety o téměř tři 
procenta více než před rokem, vykouřili jich co 
do počtu kusů o 7 % méně. Obdobně je na tom 
sypaný tabák, kterého kupují každoročně stále 
méně. Za poslední rok za něj utratili necelých 
pět miliard korun, což bylo o necelá dvě pro-
centa méně než minulý rok, klesalo i množství 
prodaného tabáku (v kilogramech), a to mezi-
ročně o více než 12 %.

Přibývá nákupů mimo 
specializované prodejny

Pokud se podíváme na segment moderních ta-
bákových výrobků, zjistíme, že zde je situace 
poněkud odlišná. Pro tuzemské spotřebitele 
totiž představují stále oblíbenější alternativu 
kouření – ať už klasických cigaret, nebo těch ze 
sypaného tabáku. Zahřívaný tabák představuje 
již 10 % celkových tržeb za tabákové produk-
ty a jeho prodeje meziročně 
rostou o 15 %. 

„Zajímavostí také je, že v posledním roce došlo 
nejen k rozšíření nabídky, ale zároveň jejich prů-
měrná cena poklesla a staly se průměrně na kus 
levnějšími než klasické cigarety. Zatímco jedna 
klasická cigareta vyjde českého kuřáka průměr-
ně na šest korun, ta zahřívací je zhruba o deset 
procent levnější,“ uvádí Romana Duníková, 
customer success leader společnosti NielsenIQ.

Mezi další a stále rozšířenější alternativy klasic-
kého kouření patří žvýkací tabák, nikotinové 
sáčky a v neposlední řadě i elektronické cigare-
ty. Kromě tzv. uzavřených systémů, do kterých 
si spotřebitelé dokupují náplně, jsou na trhu 
také jednorázové elektronické cigarety. Jejich 
podíl na celkových tržbách za tabákové produk-
ty je momentálně stále nižší než jedno procento, 
tedy v podstatě zanedbatelný, ale tempo růstu 
tržeb za tyto výrobky převyšuje všechny ostatní 
kategorie.

„Tabákové prodejny sice stále zůstávají pro pro-
dej tabákových kategorií nejdůležitějším prodej-
ním kanálem, nicméně za poslední 
dva roky Češi stále 
častě j i 

nakupují tabákové výrobky i v prodejnách s po-
travinami a smíšeným zbožím, jejichž význam-
nost během pandemie vzrostla o téměř jeden 
a půl procentního bodu,“ prozrazuje Romana 
Duníková. Také již zmiňované alternativní kate-
gorie se stále častěji dostávají do nabídky nejen 
specializovaných tabákových prodejen, ale i čer-
pacích stanic a obchodů s potravinami.

Alternativy tolik 
nezdražují

Vlna zdražování, způsobená mimo jiné energe-
tickou krizí a rekordní inflací, se nevyhnula ani 
tabákovým výrobkům. Za jejich rostoucí cenu 
tak nemůže tentokrát daňové zatížení ze strany 
státu, ale fakt, že výrobcům cigaret stouply 
vstupní náklady, a proto museli přistoupit k po-
měrně výraznému zdražení. „I cenově dostupné 
kvalitní cigarety tedy nyní vyjdou na 126 korun. 
Pro mnohé kuřáky už je to finančně neúnosné, 

a proto čím dál častěji přecházejí k nikotino-
vým alternativám hlavně v podobě 

zahřívaného tabáku. Tabáko-
vé náplně neo do zařízení, 

Češi mezi zářím 2021 a srpnem 2022 utratili za tabákové produkty více než 
83‚5 miliardy korun, což je o 4‚4 % více než v předchozím roce. Na trhu se však už 
dávno nevyskytují pouze klasické cigarety či sypaný tabák používaný k výrobě 
vlastních cigaret. Tuzemští spotřebitelé stále více vyhledávají i alternativní, 
respektive moderní tabákové produkty, jako je zahřívaný tabák, elektronické 
cigarety či nikotinové sáčky.
Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Pro mnohé kuřáky už je to finančně neúnosné, 
a proto čím dál častěji přecházejí k nikotino-

vým alternativám hlavně v podobě 
zahřívaného tabáku. Tabáko-

vé náplně neo do zařízení, 

poněkud odlišná. Pro tuzemské spotřebitele 
totiž představují stále oblíbenější alternativu 
kouření – ať už klasických cigaret, nebo těch ze 
sypaného tabáku. Zahřívaný tabák představuje 
již 10 % celkových tržeb za tabákové produk-
ty a jeho prodeje meziročně 
rostou o 15 %. 

dej tabákových kategorií nejdůležitějším prodej-
ním kanálem, nicméně za poslední 
dva roky Češi stále 
častě j i 

Pro mnohé kuřáky už je to finančně neúnosné, 
a proto čím dál častěji přecházejí k nikotino-

vým alternativám hlavně v podobě 
zahřívaného tabáku. Tabáko-

vé náplně neo do zařízení, 

spotřebitelů kouří 
průměrně méně než 
jednu cigaretu denně.

Zdroj: Median, MML-TGI, 22/I−22/II
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jako je například glo, se totiž drží na ceně kolem 
85 korun za 20 tabákových náplní, což předsta-
vuje úsporu více jak 40 korun na krabičce v po-
rovnání s klasickými cigaretami,“ komentuje 
Tomáš Tesař, head of external communications 
společnosti British American Tobacco Czech Re-
public. Při průměrné spotřebě tak může kuřák 
ušetřit až 8 000 korun ročně. „Vnější vlivy, jako 
jsou dopady války na Ukrajině, růst cen energií 
nebo rostoucí míra inflace, mají zásadní dopad 
na sektor tabákových výrobků. Jako všechny fir-
my na trhu se musíme i my s těmito vlivy každý 
den vyrovnávat,“ říká Markéta Lavrenčíková, 
corporate & legal affairs manager společnosti 
Imperial Brands.

Ceny se v různých 
zemích liší

Je tak evidentní, že během posledních několika 
let se v Česku výrazně změnila spotřebitelská 
poptávka, především v důsledku změn v daňové 
politice státu a aktuálně i rostoucí míry inflace. 
„Češi výrazně více nakupují levnější cigarety 
v okolních zemích, například v Polsku, a naopak 
Němci nebo Rakušané postupně omezují nákupy 
cigaret v tuzemsku. Při porovnání s Českem jsou 
v současné době ceny nejlevnějších cigaret v Pol-
sku téměř o 40 procent nižší, na Slovensku o 15 
procent, v Německu o 35 procent a v Rakousku 
o pět procent,“ vypočítává Markéta Lavrenčíko-
vá. S tímto vývojem se musí vyrovnat všechny 
společnosti z tabákového byznysu. Za pravdu jí 
dává Jaroslav Poul, ředitel firmy DanCzek Tepli-
ce, který dodává, že zejména ceny v Polsku jsou 
dnes asi o 50 Kč na krabičku nižší než v Česku. 
To výrazně změnilo celkový trh, který se za tři 
roky propadl o přibližně čtvrtinu, a tento trend 
bude velmi jistě pokračovat, zejména z důvodu 
výrazně vyšší intenzity nákupů v Polsku.

Prodej do Německa a částečně i Rakouska, kte-
rý činil několik miliard cigaret ročně, se výrazně 
zmenšil. Naopak obchody v dojezdové vzdále-
nosti do Polska zažívají snížení prodejů od 25 % 
do 40 %. Nákupy v Polsku jsou fenoménem 
zejména posledního roku a je jen otázkou času, 
kdy se budou dovozy více organizovat a zasáh-
nou celou republiku. „Obecně se domnívám, že 
příští rok bude objem v Česku zdaněných ciga-
ret opět menší, než je letos. Často se hovoří 
o padělaných cigaretách, ale tady bych chtěl 
většinu laiků vyvést z omylu. Celní správa v Čes-
ké republice dělá jednu z nejlepších prací v celé 
Evropské unii a podíl skutečně pašovaných ciga-
ret a jejich nelegální výroba je jedna z nejmen-
ších v celé unii,“ popisuje Jaroslav Poul. Ukázaly 
to i letní výsledky průzkumu, který pravidelně 
sleduje podíl nelegálních cigaret na trhu. „Po-
tvrdilo se, že černý trh s těmito výrobky klesá. 
Na tento trend působí zejména zvyšující se ob-
jem nákupů levnějších cigaret v Polsku. Tato 

nákupní turistika de facto tlumí poptávku po 
nelegálních, a tedy v Česku nezdaněných ciga-
retách,“ komentuje Markéta Lavrenčíková.

Každá klasická 
nevykouřená cigareta 
má pozitivní dopad

Z hlediska produktového portfolia se zvyšuje 
podíl spotřebitelů, kteří používají nikotinové 
produkty nové generace, tedy zařízení na zahří-
vání tabáku nebo elektronické cigarety. Podle 
průzkumu Český kuřák 2022 společnosti Impe-
rial Brands například zařízení na zahřívání tabá-
ku pravidelně využívá pětina dotázaných kuřá-
ků. V rámci elektronických cigaret jsou také nyní 
velkým hitem ty jednorázové, které nabízejí ce-
lou řadu nejrůznějších příchutí. Společnost Im-
perial Brands reaguje na trendy a v souladu 
s nimi v roce 2021 rozšířila portfolio produktů 
o zařízení na zahřívání tabáku Pulze a k němu 
určené tabákové náplně iD.

Prospěch z užívání nikotinových alternativ má 
v současné době v ČR statisíce spotřebitelů. Kaž-
dá cigareta, kterou kuřák díky alternativnímu 
výrobku nevykouří, se při kumulaci dopadů kou-
ření v populaci počítá a znamená obrovský po-
zitivní dopad. „To je z pohledu českého veřej-
ného zdraví více než dobrá zpráva, znamená to 
o sto tisíc zákazníků ohrožených nemocemi 
spojenými s kouřením méně. Znamená to milio-
ny korun ušetřených za léčení nemocných kuřá-
ků. Znamená to uvolnění kapacit plicních oddě-
lení českých nemocnic. Zcela logicky by tak mělo 
být v zájmu státu a zejména ministerstva zdra-
votnictví tento vývoj maximálně podporovat,“ 
zdůrazňuje Tomáš Tesař. I proto společnost 
British American Tobacco Czech Republic před 
několika dny přišla na český trh s technologicky 
dosud nejvyspělejší variantou svého zařízení na 
zahřívání tabáku. Pod názvem glo Hyper X2 na-
bízí vylepšený design, sedm nových monochro-
matických i dvoubarevných variant a tělo je 
lehčí a kompaktnější.

Nikotinové sáčky musí 
být dětem zapovězeny

V kategorii tabákových výrobků se v posledních 
letech dějí velké změny, které v tomto oboru 
nebyly po desítky let. „Pokud se zaměříme pou-
ze na spotřebitele, kteří chtějí vědomě užívat 
nikotin, tak je to vývoj velmi dobrým směrem, 
protože nové výrobky eliminují z 98 i více pro-
cent nežádoucí účinky, které způsobovalo spa-
lování tabáku. Pokud bychom vzali pomyslnou 
řadu negativních účinků na spotřebitele, tak na 
jednom pólu jsou cigarety a na druhém nikoti-
nové sáčky,“ zmiňuje Jaroslav Poul. Většina no-
vých výrobků je ale svými negativními dopady 
velmi blízko právě nikotinovým sáčkům. Obecně 
jsou zastávány dva názory, přičemž jeden je zá-
kaz a prohibice všeho, druhý se řídí tzv. harm 
reduction politikou. 

„To znamená, že je lepší, pokud spotřebitelé 
nikotinu užívají zdravotně výrazně méně závad-
né výrobky než spalování tabáku. Pokud zastá-
váte názor, že prohibice nikdy nic nevyřeší, pro-
tože si zákazníci vždy nějaký způsob najdou, 
dává podpora nových výrobků smysl a je dokon-
ce žádoucí, aby tyto výrobky byly pro uživatele 
atraktivnější než třeba cigarety,“ vyzdvihuje Ja-
roslav Poul. Dodává, že jít u nových výrobků 
cestou zákazu příchutí, restrikcí na obaly a tak 
dále je cestou špatnou, ale vypadá to, že si to již 
dnes většina odpovědných úředníků uvědomu-
je. Příkladem jsou země, jako například Švédsko, 
kde se třeba orální výrobky užívají k poměru ke 
spalování tabáku ve výrazně vyšší míře a kde 
dopady na zdraví obyvatel jsou statisticky jasně 
prokazatelné.

V tuto chvíli je velmi aktuální regulace kategorie 
nikotinových sáčků, která je bez jakýchkoli po-
chybností velmi potřebná. „Je však důležité, aby 
byla vyvážená a zohledňovala výrazně reduko-
vanou míru rizika, které užívání nikotinových 
sáčků spotřebitelům nabízí. Navrhovaný maxi-
mální obsah nikotinu musí být dostatečný 
k tomu, aby dokázal přinést uspokojení kuřá-
kům, kteří se rozhodnou na nikotinové sáčky 
přejít,“ zdůrazňuje Tomáš Tesař. Mnohé studie 
ukazují, že nedostatečně vysoká úroveň nikoti-
nu, například v nikotinových náhražkách, je 
hlavní důvod, proč se mezi kuřáky, kteří se sna-
ží o odvykání kouření, pořádně neuchytily. 

Například podle zprávy Německého spolkového 
úřadu pro hodnocení rizik nikotinový sáček 
s obsahem 16‚6 mg nikotinu odpovídá jedné 
cigaretě. Stát by měl nastavit především takové 
podmínky, aby nikotinové sáčky nebyly dostup-
né dětem a mladistvým a toto striktně kontro-
lovat. Zákonné omezení věku nakupujících je 
potřeba řešit změnou zákona o ochraně zdraví 
před škodlivými účinky návykových látek.

 Covid zamíchal 
kartami

Už téměř pětina českých kuřáků před-
nostně využívá zařízení na zahřívání 
tabáku. Jejich počet se ve srovnání s ro-
kem 2021 zvýšil o pět procentních bodů 
na 19 procent. V době pandemie covidu 
tak alternativy kouření získaly desetinu 
nových zákazníků.

Zdroj: průzkum Český kuřák 2022, 
Imperial Brands
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ZAHŘÍVANÝ 
TABÁK ROSTE

 CS #1: VÝROBKY MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ
CS #2: MASO A UZENINY
CS #3: ENERGETICKÉ A PROTEINOVÉ VÝROBKY
CS #4: TABÁKOVÉ VÝROBKY

P
odle společnosti NielsenIQ jsou 
v kategorii tabákových výrobků 
klasické cigarety stále největším 
segmentem a představují více 
než 80 % tržeb. Přestože Češi 

za poslední rok utratili za cigarety o téměř tři 
procenta více než před rokem, vykouřili jich co 
do počtu kusů o 7 % méně. Obdobně je na tom 
sypaný tabák, kterého kupují každoročně stále 
méně. Za poslední rok za něj utratili necelých 
pět miliard korun, což bylo o necelá dvě pro-
centa méně než minulý rok, klesalo i množství 
prodaného tabáku (v kilogramech), a to mezi-
ročně o více než 12 %.

Přibývá nákupů mimo 
specializované prodejny

Pokud se podíváme na segment moderních ta-
bákových výrobků, zjistíme, že zde je situace 
poněkud odlišná. Pro tuzemské spotřebitele 
totiž představují stále oblíbenější alternativu 
kouření – ať už klasických cigaret, nebo těch ze 
sypaného tabáku. Zahřívaný tabák představuje 
již 10 % celkových tržeb za tabákové produk-
ty a jeho prodeje meziročně 
rostou o 15 %. 

„Zajímavostí také je, že v posledním roce došlo 
nejen k rozšíření nabídky, ale zároveň jejich prů-
měrná cena poklesla a staly se průměrně na kus 
levnějšími než klasické cigarety. Zatímco jedna 
klasická cigareta vyjde českého kuřáka průměr-
ně na šest korun, ta zahřívací je zhruba o deset 
procent levnější,“ uvádí Romana Duníková, 
customer success leader společnosti NielsenIQ.

Mezi další a stále rozšířenější alternativy klasic-
kého kouření patří žvýkací tabák, nikotinové 
sáčky a v neposlední řadě i elektronické cigare-
ty. Kromě tzv. uzavřených systémů, do kterých 
si spotřebitelé dokupují náplně, jsou na trhu 
také jednorázové elektronické cigarety. Jejich 
podíl na celkových tržbách za tabákové produk-
ty je momentálně stále nižší než jedno procento, 
tedy v podstatě zanedbatelný, ale tempo růstu 
tržeb za tyto výrobky převyšuje všechny ostatní 
kategorie.

„Tabákové prodejny sice stále zůstávají pro pro-
dej tabákových kategorií nejdůležitějším prodej-
ním kanálem, nicméně za poslední 
dva roky Češi stále 
častě j i 

nakupují tabákové výrobky i v prodejnách s po-
travinami a smíšeným zbožím, jejichž význam-
nost během pandemie vzrostla o téměř jeden 
a půl procentního bodu,“ prozrazuje Romana 
Duníková. Také již zmiňované alternativní kate-
gorie se stále častěji dostávají do nabídky nejen 
specializovaných tabákových prodejen, ale i čer-
pacích stanic a obchodů s potravinami.

Alternativy tolik 
nezdražují

Vlna zdražování, způsobená mimo jiné energe-
tickou krizí a rekordní inflací, se nevyhnula ani 
tabákovým výrobkům. Za jejich rostoucí cenu 
tak nemůže tentokrát daňové zatížení ze strany 
státu, ale fakt, že výrobcům cigaret stouply 
vstupní náklady, a proto museli přistoupit k po-
měrně výraznému zdražení. „I cenově dostupné 
kvalitní cigarety tedy nyní vyjdou na 126 korun. 
Pro mnohé kuřáky už je to finančně neúnosné, 

a proto čím dál častěji přecházejí k nikotino-
vým alternativám hlavně v podobě 

zahřívaného tabáku. Tabáko-
vé náplně neo do zařízení, 

Češi mezi zářím 2021 a srpnem 2022 utratili za tabákové produkty více než 
83‚5 miliardy korun, což je o 4‚4 % více než v předchozím roce. Na trhu se však už 
dávno nevyskytují pouze klasické cigarety či sypaný tabák používaný k výrobě 
vlastních cigaret. Tuzemští spotřebitelé stále více vyhledávají i alternativní, 
respektive moderní tabákové produkty, jako je zahřívaný tabák, elektronické 
cigarety či nikotinové sáčky.
Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

spotřebitelů kouří 
průměrně méně než 
jednu cigaretu denně.

Zdroj: Median, MML-TGI, 22/I−22/II
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VYBAVENÍ OBCHODU

Ať už otevíráte novou prodejnu, nebo 
předěláváte tu stávající, vybrané 
osvětlení hraje důležitou roli nejen 

v celkovém vzhledu, ale také při tom, jak zákazníci obchodní jednotku přijmou. Dobré 
nasvícení samotného místa a produktů v něm umístěných je totiž, společně s navigací, 
velmi důležité. V současné době je však více než kdy jindy podstatná i co možná nejlepší 
realizace s ohledem na energetickou spotřebu.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Osvětlení je nedílnou 
    součástí obchodní
 strategie

C eny energií v poslední době ata-
kovaly nové rekordní hodnoty 
a elektřina toho nebyla ušetřena. 
Každý si proto právem pokládá 
otázku, jak za ni ušetřit. Existují 

odvětví, která jsou na elektřině silně závislá, re-
tail nevyjímaje. Kromě toho, že zajišťuje pohon 
důležitých technologií – od topení a chlazení přes 
váhy, pokladny až po provoz jednotlivých úseků 
– plní i důležitou roli při osvětlení a zviditelnění 
zboží nebo jednotlivých částí obchodu. Je potře-
ba si totiž uvědomit, že efektivní osvětlení navede 
zákazníky do klíčových oblastí prostoru, nastaví 
atmosféru a může je dokonce přilákat ke dveřím 
a udržet déle při nakupování. Proto je stále více 
prosazovaným trendem chytré osvětlení.

Prodejna by měla navodit 
dobrou náladu

Nákupní chování spotřebitelů se v posledních dvou 
letech výrazně změnilo. Prodejci by proto měli vět-
ší měrou věnovat pozornost tomu, aby připravili 
takové prostředí, které zákazníky zláká a zaujme. 

O tom, zda zákazník v prodejně vydrží déle, roz-
hoduje nejen kvalita nabídky, ale i takové parame-
try, jako je osvětlení, teplota nebo akustická poho-
da. „Klasické kamenné maloobchodní prodejny 
mají před sebou v současné době výzvu konkuro-
vat e-shopům s obrovskou nabídkou a možností 
objednat si zboží domů, bez nutnosti někam ces-
tovat. Mají ale i velkou výhodu, na které mohou 
stavět. Poskytují bezprostřední fyzický zážitek, 
možnost reálné interakce, vyvolání emocí. Proto 
musejí navodit příjemnou atmosféru a prostředí, 
vyvolat dobrou náladu. V tom hrají roli i aspekty, 
jako je kvalita osvětlení či akustická pohoda,“ uvá-
dí Michal Černý, key account manager společnos-
ti Audiopro. Tyto faktory na pozadí mají ve skuteč-
nosti sílu a možnost vytvářet zákaznickou 
zkušenost už od vstupu do obchodu.

Vhodně nasvícený 
produkt přitáhne 
pozornost

Zaklínadlem moderního úspěšného obchodu jsou 
emoce, které předurčují impulz ke koupi. Pozitivní 

ovlivnění nálady zákazníka zvyšuje jeho spokoje-
nost. Kromě obsluhy, vybavení obchodu či příjem-
né vůně navozuje příjemnou atmosféru především 
správné osvětlení. Světlo má vliv na emoce, proto 
hraje pro kamenný obchod zásadní roli. Pokud je 
světla málo, v prostoru se cítíme nejistí a rozladění, 
je-li ho moc, cítíme se nepohodlně, někdy nás do-
konce bolí oči. „Z tohoto důvodu je světlo v pro-
dejně důležité škálovat. Od prostorového osvětle-
ní celé prodejny přes akcentní nasvícení vybraných, 
především čerstvých úseků až po podpolicové 
systémy osvětlení, kterými lze vypíchnout akční 
čela regálů a vybrané kategorie zboží. Důležitá je 
i volba správné barvy spektra. Prodejna tedy musí 
být dobře osvětlená, aby se v ní zákazník cítil 
dobře, světlo totiž opravdu prodává,“ doplňuje Jan 
Paulík, jednatel společnosti RN studio EU.

Společnost Halla má zjištěno, že osm z deseti zá-
kazníků nakupuje na základě pocitů. Prvotní do-
jem rozhoduje o tom, zda je zboží osloví, a osvět-
lení v tom hraje důležitou roli. Vhodně nasvícený 
produkt přitáhne pozornost, díky čemuž jej zákaz-
ník vnímá pozitivněji. Proto by osvětlení prodejny 
mělo vycházet z jejího zaměření a sázet na funkč-
nost, tedy použití správných světelných zdrojů, 
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

teploty chromatičnosti světla, vyzařovacích úhlů 
a podobně. „Nové technologie LED osvětlení 
umožňují například zvýraznit konkrétní barvy či 
typy výrobků. Systém RealColour maximálně od-
povídá dennímu světlu, RealWhite zachovává bílé 
barvy a hodí se primárně do lékáren či drogerií, 
StrongColour podtrhuje konkrétní barvy, což zlep-
šuje osvětlení pečiva, masa, šperků a tak dále,“ 
vysvětluje ředitel společnosti Daniel Černý. Design 
samotných svítidel pak musí také zapadat do cha-
rakteru prodejny, aby zákazníky nerušil a navodil 
příjemnou atmosféru.

Analytické funkce 
optimalizují provoz

Jasným trendem v osvětlení v retailu je použití více 
svítidel menších rozměrů, která umožňují variabi-
litu v nastavení a směrování světla podle potřeby 
osvětlovaných předmětů. Zároveň umožňují získat 

větší flexibilitu pro případy, kdy se mění uspořádá-
ní zboží či prostoru. „Z hlediska technologií se 
mezi novinkami začíná stále častěji používat osvět-
lení na principu Human Centric Lighting, které se 
umí přizpůsobit našim cirkadiánním rytmům a si-
mulovat přirozené denní světlo. Pomocí řídicích 
systémů a čidel totiž mohou světelné systémy au-
tomaticky upravovat osvětlení interiéru podle ven-
kovního světla,“ podotýká Daniel Černý. Maloob-
chodníkům maximálně zjednodušuje údržbu 
a provoz osvětlení. Zároveň pomáhá výrazně sni-
žovat náklady na energie, a to díky analytickým 
funkcím, které mohou pomoci s optimalizací jeho 
provozu. Díky správě scén pak systémy dokáží zvý-
šit atraktivitu prodejny a jejích částí pomocí dyna-
mického osvětlení, které může upozornit například 
na speciální nabídky nebo přizpůsobit prostor kon-
krétním cílovým skupinám.

Technologie snižují 
náklady za energie

I přesto, že se s rozvojem technologie LED osvět-
lení celkově snížil příkon svítidel, je stále nutné 
vybírat svítidla s kvalitními LED zdroji. Díky úspor-
nosti provozu a vyšší životnosti je návratnost veli-
ká. Vždyť v obchodech se svítí více než 12 hodin 
denně. „Levnější LED svítidla mají většinou horší 
parametry, proto se v delším časovém horizontu 
nevyplatí. Proto používáme nejnovější světelné 
LED zdroje renomovaných výrobců jako Citizen, 
Samsung, LG a jiné,“ poodkrývá Daniel Černý. 
Trendem v oblasti úspor jsou i chytré řídicí systémy, 
které automaticky upravují světelnost podle potře-
by. Například s využitím Halla Smart lze snadno 
a chytře ovládat obyčejná svítidla i komplexní DALI 
systém (jako třeba celé obchodní centrum). A to 
pohybem, naprogramovaným dosvicováním podle 
denní doby a intenzity světla nebo přes zařízení 
pomocí Bluetooth.

Základem tzv. chytré prodejny je zjednodušení 
správy a údržby osvětlení spojené se snížením ná-

kladů za energie. Například systém Interact Retail 
umožňuje díky jedinému ovládacímu panelu vzdá-
leně spravovat a monitorovat systém v jedné pro-
dejně nebo i v celém řetězci, optimalizovat jejich 
provoz, a díky analytickým funkcím pomáhá snižo-
vat náklady na energie a plánovat údržbu. Moder-
ní a chytrá prodejna se však nevyznačuje jen jed-
noduchou správou a nízkými provozními náklady, 
ale i atraktivitou pro samotné nakupující. Na tu má 
kvalitní osvětlení zásadní vliv. Lze díky němu na-
příklad upozornit na speciální nabídky a akce, po-
mocí osvětlení zaujmout potenciálního zákazníka, 
aby vstoupil do prodejny, anebo představit nabíd-
ku atraktivním způsobem, například podáním 
a kombinací barev.

„Zákazníkům v této složité době doporučujeme 
energetický audit a pokud možno výměnu stávají-
cích neefektivních svítidel za moderní LED svítidla. 
Návratnost takovéto investice je rychlá a změnu 
pocítí okamžitě,“ vzkazuje Jan Paulík. V dobře na-
světlené prodejně se pak spotřebitelům lépe naku-
puje a personálu lépe pracuje. Dokonce existují 
i dotační tituly na úsporu spotřeby energie celé bu-
dovy. Samotná výměna osvětlení ovšem většinou 
nestačí a je třeba ji kombinovat s dalšími stavebními 
úpravami. „Z hlediska designu lze s osvětlením vel-
mi pěkně pracovat. I proto hojně využíváme LED 
osvětlení a jeho další formy. Rovněž se zaměřujeme 
na ceníkové pásy s osvětlením či bodové osvětlení 
u prémiových výrobků. Výměna osvětlení za úspor-
né je potom postupný proces a růst cen energií 
tento trend ještě urychlil. Je potřeba si však uvědo-
mit, že v prodejně jde vždy o kombinaci několika 
faktorů, zejména úsporných zařízení, osvětlení, to-
pení a fotovoltaiky,“ uzavírá Lukáš Němčík, ředitel 
rozvoje a marketingu Skupiny Coop.

„Zářivkové 
trubice 

představují 
jen negativa.“

Osvětlení v poslední době jednoznačně 
dominují LED svítidla. Mají totiž nejen vy-
sokou účinnost a nízkou spotřebu, ale i ši-
rokou škálu provedení a využití. Díky této 
variabilitě je možné světlo využívat velmi 
účelně a lépe ho cílit tam, kde je zapotře-
bí. Bohužel i tak stále velká část prodejen 
využívá svítidla se zářivkovými trubicemi. 
Proto potom mají vysokou spotřebu energií 
a relativně nízký světelný komfort.

Jan Paulík,
jednatel, RN studio EU

inzerce

Světlo v obchodě 
je důležité 
škálovat.
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VYBAVENÍ OBCHODU

Ať už otevíráte novou prodejnu, nebo 
předěláváte tu stávající, vybrané 
osvětlení hraje důležitou roli nejen 

v celkovém vzhledu, ale také při tom, jak zákazníci obchodní jednotku přijmou. Dobré 
nasvícení samotného místa a produktů v něm umístěných je totiž, společně s navigací, 
velmi důležité. V současné době je však více než kdy jindy podstatná i co možná nejlepší 
realizace s ohledem na energetickou spotřebu.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Osvětlení je nedílnou 
    součástí obchodní
 strategie

C eny energií v poslední době ata-
kovaly nové rekordní hodnoty 
a elektřina toho nebyla ušetřena. 
Každý si proto právem pokládá 
otázku, jak za ni ušetřit. Existují 

odvětví, která jsou na elektřině silně závislá, re-
tail nevyjímaje. Kromě toho, že zajišťuje pohon 
důležitých technologií – od topení a chlazení přes 
váhy, pokladny až po provoz jednotlivých úseků 
– plní i důležitou roli při osvětlení a zviditelnění 
zboží nebo jednotlivých částí obchodu. Je potře-
ba si totiž uvědomit, že efektivní osvětlení navede 
zákazníky do klíčových oblastí prostoru, nastaví 
atmosféru a může je dokonce přilákat ke dveřím 
a udržet déle při nakupování. Proto je stále více 
prosazovaným trendem chytré osvětlení.

Prodejna by měla navodit 
dobrou náladu

Nákupní chování spotřebitelů se v posledních dvou 
letech výrazně změnilo. Prodejci by proto měli vět-
ší měrou věnovat pozornost tomu, aby připravili 
takové prostředí, které zákazníky zláká a zaujme. 

O tom, zda zákazník v prodejně vydrží déle, roz-
hoduje nejen kvalita nabídky, ale i takové parame-
try, jako je osvětlení, teplota nebo akustická poho-
da. „Klasické kamenné maloobchodní prodejny 
mají před sebou v současné době výzvu konkuro-
vat e-shopům s obrovskou nabídkou a možností 
objednat si zboží domů, bez nutnosti někam ces-
tovat. Mají ale i velkou výhodu, na které mohou 
stavět. Poskytují bezprostřední fyzický zážitek, 
možnost reálné interakce, vyvolání emocí. Proto 
musejí navodit příjemnou atmosféru a prostředí, 
vyvolat dobrou náladu. V tom hrají roli i aspekty, 
jako je kvalita osvětlení či akustická pohoda,“ uvá-
dí Michal Černý, key account manager společnos-
ti Audiopro. Tyto faktory na pozadí mají ve skuteč-
nosti sílu a možnost vytvářet zákaznickou 
zkušenost už od vstupu do obchodu.

Vhodně nasvícený 
produkt přitáhne 
pozornost

Zaklínadlem moderního úspěšného obchodu jsou 
emoce, které předurčují impulz ke koupi. Pozitivní 

ovlivnění nálady zákazníka zvyšuje jeho spokoje-
nost. Kromě obsluhy, vybavení obchodu či příjem-
né vůně navozuje příjemnou atmosféru především 
správné osvětlení. Světlo má vliv na emoce, proto 
hraje pro kamenný obchod zásadní roli. Pokud je 
světla málo, v prostoru se cítíme nejistí a rozladění, 
je-li ho moc, cítíme se nepohodlně, někdy nás do-
konce bolí oči. „Z tohoto důvodu je světlo v pro-
dejně důležité škálovat. Od prostorového osvětle-
ní celé prodejny přes akcentní nasvícení vybraných, 
především čerstvých úseků až po podpolicové 
systémy osvětlení, kterými lze vypíchnout akční 
čela regálů a vybrané kategorie zboží. Důležitá je 
i volba správné barvy spektra. Prodejna tedy musí 
být dobře osvětlená, aby se v ní zákazník cítil 
dobře, světlo totiž opravdu prodává,“ doplňuje Jan 
Paulík, jednatel společnosti RN studio EU.

Společnost Halla má zjištěno, že osm z deseti zá-
kazníků nakupuje na základě pocitů. Prvotní do-
jem rozhoduje o tom, zda je zboží osloví, a osvět-
lení v tom hraje důležitou roli. Vhodně nasvícený 
produkt přitáhne pozornost, díky čemuž jej zákaz-
ník vnímá pozitivněji. Proto by osvětlení prodejny 
mělo vycházet z jejího zaměření a sázet na funkč-
nost, tedy použití správných světelných zdrojů, 



 Pokud chcete prezentovat své novinky v této rubrice, kontaktujte naše obchodní oddělení: tel.: +420 605 296 739, pavel.kotrbacek@atoz.cz
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SLEDUJTE INTERNETOVOU DATABÁZI NOVINEK NA WWW.ZAPNOVINKY.CZ

SLANÉ POCHUTINY

Nový vytočený slaný 
snack Twistky! 
Výrobce oblíbených Dupetek uvádí další do křupava pečenou novinku 
Twistky. 

Mají jedinečný zatočený tvar, jsou vyrobené z přírodních ingrediencí, bez 
umělých příchutí, barviv a konzervačních látek. 

Twistky přináší nevšední chuťový zážitek ve 3 unikátních příchutích: mořská 
sůl a med, rajčata a kmín a karamelizovaná cibule.

+420 244 466 500 

info@cz.pvmgrp.com

Ceny, objemy, prodeje

VAŠE DATABÁZE RYCHLOOBRÁTKOVÉHO 
A SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

Přihlaste se zdarma, 
dostávejte náš newsletter 
a získejte tak přístup k in-
formacím o nových pro-
duktech na:

www.zapnovinky.cz

Mnoho dalších novinek 
najdete na:

www.zapnovinky.cz

Trendy,
vývoj,

statistiky

Každý měsíc všechny 
zajímavé novinky 
v regálech

ROSTLINNÉ ALTERNATIVY

Pizza KEBAB’ISH 
– novinka od NATURLI’ 
Cílem NATURLI’ je dát lidem důvody, proč rostlinné alternativy 
zařazovat do jídelníčku stále častěji. Pro většinu je hlavním argumentem 
hlavně chuť, která musí být stejně tak dobrá jako u živočišné varianty. 
Naturli’ Pizzy Mexicana a Capricciosa jsou nejprodávanější, a proto 
se můžete v lednu 2023 těšit na novinku NATURLI’ 
Pizza Kebab’ish. Křupavá pizza s bohatou rajčatovou 
omáčkou, kebab sójovými proužky, červenou cibulí, 
feferonkami a veganským sýrem vás přesvědčí, že je 
to změna, která chutná.

Orkla Foods Česko a Slovensko

Mělnická 133, 277 32  Byšice

info@naturli.cz 

naturli-foods.cz 800 111 736

Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o.

Tomíčkova 9

148 00  Praha 4

TĚSTOVINY

Shan’shi 
Ramen nudle 250 g
Ramen polévky jsou 
trendy. V Japonsku 
byly vždy jedním 
z nejdůležitějších jídel 
a s Ramen nudlemi 
Shan‘shi si je snadno 
připravíte i u vás 
doma. Ramen nudle 
jsou vyrobeny jen 
ze tří ingrediencí: 
pšeničné mouky, vody 
a soli a připravené ke 
konzumaci jsou během 
pár minut. Nutno 
podotknout, že se 
hodí nejen do ramen 
polévek, ale také jako 
příloha k nejrůznějším 
asijským pokrmům. 
Vyzkoušejte tuto 
novinku i vy!

Maresi Foodbroker, s.r.o.

Hradešínská 1932/60

101 00  Praha 10

+420 233 325 616 

marketing@maresi.cz

www.maresi.cz

PEČIVO

Cibulový chléb 
se škvarky
Může tradiční pšeničný chléb překvapit? Rozhodně 
ano! Šikovní pekaři z pekárny Odkolek upekli 
chléb provoněný pravou cibulí a kousky škvarků. 
Poctivý chléb z kvásku s jemnou vyváženou chutí je 
ideálním pečivem, které dodá šmrnc každé svačině 
či večeři. Cibulový chléb se škvarky je vyroben 
z vybraných surovin. Obsahuje 5,5 % vepřových 
škvarků a 2,5 % restované cibule. Vláčnou novinku 
z pekárny Odkolek najdete na pultech prodejen 
obchodního řetězce Billa.

UNITED BAKERIES a.s.

Pekařská 1

155 00  Praha 5

+420 251 175 111

info@odkolek.cz

www.odkolek.cz

SLANÉ POCHUTINY

JOXTY PROTEIN – mlsání bez výčitek
Jsou zdravější, výživnější, a přitom si je užijete stejně jako 
klasické brambůrky. Vítězem mezi slanými snacky se v tradiční 
anketě Volba spotřebitelů – Novinka roku 2022 staly 
proteinové chipsy Joxty Protein. Inovativní rostlinná receptura 
chipsů Joxty je vhodná pro vegany i celiaky a nabízí až 50% 
podíl bílkovin, které získává ze sójového proteinu a fava 
fazolí. Výjimečnou chuť pak dotváří podíl brambor společně 
s bylinkami a přírodním aroma. Chipsy navíc neobsahují žádné 
GMO potraviny, barviva, dochucovadla, cukr, palmový olej 
nebo lepek.

new delespine, s. r. o.

Truhlářská 1106/9

110 00  Praha 1 – Nové Město

+420 725 352 967

info@newdelespine.com

www.newdelespine.com



 KOMERČNÍ PREZENTACE

Nedostatek zaměstnanců a chybějící zázemí jsou v řadě firem brzdou jejich 
dalšího rozvoje. Není od věci zaměřit se na průmyslový development. Dobře 
situovaný a důmyslně navržený průmyslový park totiž může být základnou 
pro úspěšný byznys.   

Vlastník, developer a správce průmys-
lových nemovitostí P3 Logistic Parks vy-
chází nájemcům vstříc již při plánování 
chystaných budov. Takovou možnost ak-
tuálně nabízí v Ostravě, Lovosicích nebo 
Myslince u Plzně.

HALY NA MÍRU ZVYŠUJÍ 
EFEKTIVITU PROVOZU
Klientských požadavků může být celá 
řada, a proto je pro P3 nejvíce klíčové 
to, aby byla dostatečně fl exibilní. To 
se v praxi projevuje například tím, že 
 preferuje cross docky, jelikož jsou pří-
stupné z obou stran a klientům, kteří 
si chtějí pronajmout jen část haly, to 
umožňuje vybrat si z více variant pro-
storového řešení. 

Pokud to územní plán dovoluje, P3 navr-
huje haly již standardně se světlou výškou 
12 metrů i více. Zejména nájemci z ob-
lasti e-commerce hojně využívají sklado-
vací systémy a technologie, které díky 
takové výšce zásadně navýší kubaturu 
plochy skladu a zrychlí vnitřní tok zboží. 

„Umíme navrhnout výstavbu haly na 
míru pro logistickou společnost, kom-
pletační službu, lehkou výrobu, zkrátka 
pro téměř každé odvětví. Výrobním fi r-
mám, které zaměstnávají hodně lidí, ale 
i logistickým společnostem se to vyplatí. 
Od toho, kolik lidí je na směně a jak jsou 
v provozu rozmístění, se pak může od-
víjet mnoho dalších faktorů, například 
kapacita ventilace. Řešit podobné poža-
davky v již hotové budově by bylo pro 
nájemce nákladné a zdlouhavé,“ vysvět-
luje Aleš Zacha, šéf developmentu spo-
lečnosti P3 Logistic Parks pro Česko.

Expertní tým společnosti P3 se stará 
nejen o výstavbu a leasing, ale také 
o asset nebo facility management. Ná-
jemcům tak nabízí individuální přístup. 
P3 si poradí s plánováním a výstavbou, 

dokonce správou budovy anebo nasta-
vením provozu uvnitř. 

BUILD-TO-SUIT V LOVOSICÍCH, 
MYSLINCE A OSTRAVĚ
Aktuálně P3 nabízí možnosti BTS výstavby 
na 63 500 m2 v Lovosicích a Myslince 
u Plzně, kde má již platná stavební po-
volení. Může tedy začít stavět prakticky 
ihned po podpisu smlouvy a nájemce se 
může nastěhovat do devíti měsíců. 

Park P3 Lovosice je situovaný na přímce 
mezi Prahou a Drážďany s hodinovým 
dojezdem do Německa a tři čtvrtě ho-
diny do hlavního města po dálnici D8. 
P3 Plzeň Myslinka se nachází ve stejno-
jmenné obci u exitu 93 na dálnici D5 a je 
necelých 15 minut cesty od centra Plzně. 
Obě lokality jsou dobře dopravně do-
stupné, jak z dálnice, tak z pohledu zboží 
například i nákladním vlakem.

Kromě Plzeňska a Ústecka společnost 
P3 buduje nové prostory také na Ost-
ravsku v Dolní oblasti Vítkovice. Po svém 
dokončení nabídne 44hektarový areál 
P3 Ostrava Central celkem 157 000 m2

pronajímatelných prostor. Brownfi eld je 
připraven jak na výstavbu na míru, tak na 
spekulativní výstavbu.

Všechny nově budované haly P3 jsou sta-
věné tak, aby získaly udržitelnou certifi -
kaci na úrovni BREEAM Excellent či vyšší. 

www.p3parks.com.cz

Více flexibility 
a méně starostí.
Nájemci si oblíbili výstavbu na míru

 Pokud chcete prezentovat své novinky v této rubrice, kontaktujte naše obchodní oddělení: tel.: +420 605 296 739, pavel.kotrbacek@atoz.cz
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SLANÉ POCHUTINY

Nový vytočený slaný 
snack Twistky! 
Výrobce oblíbených Dupetek uvádí další do křupava pečenou novinku 
Twistky. 

Mají jedinečný zatočený tvar, jsou vyrobené z přírodních ingrediencí, bez 
umělých příchutí, barviv a konzervačních látek. 

Twistky přináší nevšední chuťový zážitek ve 3 unikátních příchutích: mořská 
sůl a med, rajčata a kmín a karamelizovaná cibule.

+420 244 466 500 

info@cz.pvmgrp.com

Ceny, objemy, prodeje

VAŠE DATABÁZE RYCHLOOBRÁTKOVÉHO 
A SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

Přihlaste se zdarma, 
dostávejte náš newsletter 
a získejte tak přístup k in-
formacím o nových pro-
duktech na:

www.zapnovinky.cz

Mnoho dalších novinek 
najdete na:

www.zapnovinky.cz

Trendy,
vývoj,

statistiky

Každý měsíc všechny 
zajímavé novinky 
v regálech

ROSTLINNÉ ALTERNATIVY

Pizza KEBAB’ISH 
– novinka od NATURLI’ 
Cílem NATURLI’ je dát lidem důvody, proč rostlinné alternativy 
zařazovat do jídelníčku stále častěji. Pro většinu je hlavním argumentem 
hlavně chuť, která musí být stejně tak dobrá jako u živočišné varianty. 
Naturli’ Pizzy Mexicana a Capricciosa jsou nejprodávanější, a proto 
se můžete v lednu 2023 těšit na novinku NATURLI’ 
Pizza Kebab’ish. Křupavá pizza s bohatou rajčatovou 
omáčkou, kebab sójovými proužky, červenou cibulí, 
feferonkami a veganským sýrem vás přesvědčí, že je 
to změna, která chutná.

Orkla Foods Česko a Slovensko

Mělnická 133, 277 32  Byšice

info@naturli.cz 

naturli-foods.cz 800 111 736

Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o.

Tomíčkova 9

148 00  Praha 4

TĚSTOVINY

Shan’shi 
Ramen nudle 250 g
Ramen polévky jsou 
trendy. V Japonsku 
byly vždy jedním 
z nejdůležitějších jídel 
a s Ramen nudlemi 
Shan‘shi si je snadno 
připravíte i u vás 
doma. Ramen nudle 
jsou vyrobeny jen 
ze tří ingrediencí: 
pšeničné mouky, vody 
a soli a připravené ke 
konzumaci jsou během 
pár minut. Nutno 
podotknout, že se 
hodí nejen do ramen 
polévek, ale také jako 
příloha k nejrůznějším 
asijským pokrmům. 
Vyzkoušejte tuto 
novinku i vy!

Maresi Foodbroker, s.r.o.

Hradešínská 1932/60

101 00  Praha 10

+420 233 325 616 

marketing@maresi.cz

www.maresi.cz

PEČIVO

Cibulový chléb 
se škvarky
Může tradiční pšeničný chléb překvapit? Rozhodně 
ano! Šikovní pekaři z pekárny Odkolek upekli 
chléb provoněný pravou cibulí a kousky škvarků. 
Poctivý chléb z kvásku s jemnou vyváženou chutí je 
ideálním pečivem, které dodá šmrnc každé svačině 
či večeři. Cibulový chléb se škvarky je vyroben 
z vybraných surovin. Obsahuje 5,5 % vepřových 
škvarků a 2,5 % restované cibule. Vláčnou novinku 
z pekárny Odkolek najdete na pultech prodejen 
obchodního řetězce Billa.

UNITED BAKERIES a.s.

Pekařská 1

155 00  Praha 5

+420 251 175 111

info@odkolek.cz

www.odkolek.cz

SLANÉ POCHUTINY

JOXTY PROTEIN – mlsání bez výčitek
Jsou zdravější, výživnější, a přitom si je užijete stejně jako 
klasické brambůrky. Vítězem mezi slanými snacky se v tradiční 
anketě Volba spotřebitelů – Novinka roku 2022 staly 
proteinové chipsy Joxty Protein. Inovativní rostlinná receptura 
chipsů Joxty je vhodná pro vegany i celiaky a nabízí až 50% 
podíl bílkovin, které získává ze sójového proteinu a fava 
fazolí. Výjimečnou chuť pak dotváří podíl brambor společně 
s bylinkami a přírodním aroma. Chipsy navíc neobsahují žádné 
GMO potraviny, barviva, dochucovadla, cukr, palmový olej 
nebo lepek.

new delespine, s. r. o.

Truhlářská 1106/9

110 00  Praha 1 – Nové Město

+420 725 352 967

info@newdelespine.com

www.newdelespine.com
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má internetový obchod, který denně zasílá přímo 
zákazníkům, a jiný zase firma, která zásobuje vý-
robu jiné společnosti, mají mezi sebou tedy B2B 
vztah. Ale i u firem ze stejného oboru jsou někdy 
rozdíly velké s ohledem na jejich zboží.“

„Zájem o BTS víceméně koreluje s poptávkou po 
stávajících skladových prostorech, v posledním 
roce došlo k významnému nárůstu výstavby skla-
dové plochy pro e-commerce distribuční centra 
a také překladiště spedičních a balíkových firem,“ 
popisuje situaci na trhu Dušan Drábek, associate 
director v oddělení pronájmů průmyslových nemo-
vitostí ze společnosti Savills CZ. „Akutní rekordní 
nedostatek dostupných kvalitních prostor přiroze-
ně nahrává spekulativní výstavbě, protože šance 
na obsazení nové haly je vysoká,“ uvádí Aleš Za-
cha, head of development společnosti P3 Logistic 
Parks v ČR. Současně podotýká: „Na druhou stra-

nu na trhu je velká řada nájemců, jejichž provozy 
mají svá specifika, která jsou stěží dosažitelná v již 
existujících prostorech, a zde je nezbytná výstavba 
na míru. Průmyslové haly na míru se hodí pro 
všechny firmy požadující specifické technické pa-
rametry budovy nutné pro jejich provoz.“ Dušan 
Drábek některé vypočítává: „Bývají to zejména 
požadavky na množství a rozložení nakládacích 
ramp, velikost vnějších manipulačních ploch 
a technické parametry budovy související s instalo-
vanými technologiemi.“

Čekání na technologie

Často se píše o tom, že nejsou sklady a jejich vý-
stavba je komplikovaná. To je sice pravda, ale de-
velopeři provádějí dlouhodobé akvizice, kdy sou-

B 

TS jako pojem na realitním trhu 
se používá pro výstavbu vícemé-
ně standardizovaných hal v rám-
ci skladových parků na základě 
„předpronájmu“ (tedy develo-

per začíná s výstavbou teprve po podpisu nájemní 
smlouvy), tak pro výstavbu specifických objektů 
na míru pouze pro jednoho klienta. Při volbě, 
zda stavět sklad na míru nebo využít spekulativní 
výstavbu, je klíčový pohled uživatele skladových 
prostor. „Každý druh podnikání i jednotlivé ob-
chody mají rozdílné skladovací potřeby s ohledem 
na druh zboží, jeho obrátkovost, sezonnost, ve-
likost a další parametry. Podstatné však vždy je, 
aby byl dostatek místa, produkty byly uloženy 
přehledně, snadno a dobře přístupné, nebyly ne-
bezpečné pro obsluhu a nemohly poškodit další 
uskladněné zboží,“ říká ředitel logistiky Geis CZ 
Pavel Křížek. A dodává: „Jiné nastavení procesů 

Aktuální poptávka po průmyslových nemovitostech je vysoká, ať už se jedná o čerstvé 
projekty, uvolněné haly nebo postavené spekulativně, tak ty, které se staví nájemci na míru 
(BTS, build to suit). Co přináší BTS v podmínkách aktuálního nedostatku skladů? Proč je 
potřeba adaptovat sklady zejména při instalaci vyspělých technologií? A jak se bude trh 
s průmyslovými nemovitostmi vyvíjet v následujících měsících?

Stanislav D. Břeň, stanislav.bren@atoz.cz

Skladů na míru
přibývá i díky automatům 
a fotovoltaice
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Všechny informace o logistice 
najdete v časopise Systémy 
Logistiky i na jeho zpravodajském 
webu www.systemylogistiky.cz.

časná výstavba vychází z přípravy, která začala 
před čtyřmi či pěti lety, někdy i dříve. Stavět pro-
jekty na míru se dá tedy poměrně rychle, ale ne-
dostatkové zboží současnosti představují vyspělé 
technologie. Na jejich dodání se čeká řadu měsíců, 
v případě opravdu komplexních projektů lze hovo-
řit o projekci, výrobě a oživení v řádu nižších jed-
notek let, a tak se může stát, že se hala mezitím 
stihne postavit a připravit na instalaci. „To je pří-
klad vydavatelství Euromedia Group, pro které 
aktuálně dostavujeme halu v P3 Prague D6. Bude 
v ní robotizovaný sklad s nadčasovými technolo-
giemi, které distribuci knih výrazně zefektivní. 
Všechny tyto technologie by například nemohly 
fungovat bez podlahy splňující nejpřísnější para-
metry rovinatosti. Takový standard podlahy bez 
BTS projektu není reálné najít,“ seznamuje s kon-
krétními zkušenostmi Aleš Zacha.

Automatizaci skladových a výrobních procesů zmi-
ňuje jako jeden z důvodů pro BTS také Laurent 
Jechoux, obchodní ředitel společnosti Contera Ma-
nagement. „Příkladem tohoto trendu je náš klient 
Sportisimo, pro kterého jsme v Ostravě vybudovali 
halu šitou na míru na základě jeho požadavků. Jed-
ná se primárně o výšku haly, která v jedné části 
objektu dosahuje až 23 metrů, kde je plně automa-
tizovaný sklad. Ve druhé části je vybudovaný pěti-
patrový mezanin, jenž nabízí komfortní pracovní 
prostředí pro zaměstnance,“ konkretizuje. Dalšími 
zajímavými parametry této budovy jsou světlá výš-
ka 14 metrů, nosnost podlahy 8 t/m2 a navýšení 
rozměru rozpon sloupů na 16 m × 24 m.

Střechy s větší únosností

Výstavba na míru a spekulativní výstavba nejsou 
dva zcela oddělené světy. V závislosti na požadav-
cích klienta se někdy do již existujícího projektu 
zapracují prvky BTS. Jeden takový přibližuje Aleš 
Zacha: „Stále častěji se v oblasti B2B a B2C setká-
váme s požadavkem na kombinované prostory, 
kdy se skladové prostory a kanceláře doplňují na-
příklad o showroom nebo servisní středisko. Nej-
čerstvějším příkladem je pronájem haly v P3 Ost-
rava Central pro dánského dodavatele chladírenské 

techniky Tefcold, který na osm tisíc metrů čtvereč-
ních zvládne uskladnit gastro vybavení, tepelná 
čerpadla a klimatizace, samostatný sklad náhrad-
ních dílů, servisní pracoviště, showroom a kance-
láře pro celou firmu.“

V posledních letech zasáhl do skladových projektů 
větší zájem zákazníků o technologie, které přiná-
šejí energetické úspory. Od loňského roku, a ze-
jména po vpádu Ruska na Ukrajinu, je po úspor-
ných technologiích a obnovitelných zdrojích energií 
doslova hlad. Ve skladech přicházejí v úvahu např. 
fotovoltaické elektrárny, které lze částečně instalo-
vat na stávající haly. V případě velkých instalací však 
nemusí být únosnost střech na odpovídající úrovni 
nebo nejsou budovy vhodně opláštěny v případě 
umístění panelů na obvodovou konstrukci. Tuto 
stavební přípravu včetně dostatečně kapacitní elek-
troinstalace, případně vyděleného prostoru pro 
bateriové úložiště, mají developeři stále častěji 
v požadavcích od svých klientů.

Nestandardní požadavky na výstavbu a příležitost 
pro BTS ve stejném ranku vyvolávají zelené stře-
chy, které mohou snížit energetickou náročnost 
budovy nebo zabraňují degradaci horní části 
střešní konstrukce, která podléhá vlivu slunečního 
záření. Na druhou stranu takové haly musí nést 
na střeše několik dalších vrstev. Vedle standard-
ních konstrukčních prvků jako tepelné izolace, 
parotěsných fólií či trapézového nosného plechu 
na betonové či ocelové konstrukci jsou to hydro-
izolace, geotextílie, drenážní a retenční vrstva, 
substrát a vegetační vrstva. To vše vyvolává po-
třebu zesílené nosné konstrukce a střechy, což 
vyžaduje speciální projekt, více nákladů a v ko-
nečném důsledku za sebou stavba zanechává 
výraznější uhlíkovou stopu.

Lze očekávat propad cen

Při rozhodování o BTS nebo jiném typu výstavby či 
pořízení skladu je důležitá budoucí perspektiva. 
Například to, kam zamíří sazby pronájmu nebo 
ceny průmyslových nemovitostí. „Domnívám se, 
že ceny průmyslových pozemků a nemovitostí bu-

dou do konce roku stagnovat, v určitých sektorech 
očekávám propad cen v relaci 10 až 20 procent. 
V případě nucených prodejů z ekonomických dů-
vodů na straně prodávající očekávám propady cen 
i na úrovni okolo 30 procent a více,“ předpovídá 
Jan Hospodář ze společnosti Hospodar Invest-
ments. Podle něj transakční trh nejen průmyslo-
vých nemovitostí během letních měsíců dramatic-
ky přibrzdil. „Privátní investoři vyčkávají přelom 
roku a jaro 2023, kdy očekávají případný příchod 
nucených prodejů za lepší ceny. Subjekty, které 
chtěly financovat svou akvizici částečně pomocí 
úvěru, dnes úvěr buď nezískají, nebo získají s úro-
kem 9 až 10 procent a za takových podmínek není 
reálné transakci realizovat. Zůstávají tak pouze 
koncoví uživatelé, kteří potřebují novou nemovi-
tost přímo pro své podnikání, a těch je dnes velmi 
omezené množství,“ domnívá se.

Co by dříve neprošlo, je 
dnes bráno s povděkem

Z hlediska budoucího vývoje a zájmu o BTS je nut-
né počítat s pravděpodobným ekonomickým 
ochlazením, přinejmenším v některých segmen-
tech. Možná ekonomická stagnace, realizace in-
flačních doložek na přelomu roku, nedostatek 
skladů a vysoké sazby pronájmu mohou být pro 
některé nájemce značně problematické. „Zažili 
jsme již opakovaně, kdy klient dal preferenci jaké-
mukoliv dobře dostupnému místu před kvalitou. 
Co by sítem dříve rozhodně neprošlo a nebylo by 
ani uvažováno, je dnes bráno s povděkem. Situaci 
může zlepšit buď větší moderní výstavba na dob-
rých lokacích, nebo paradoxně zvyšující se riziko 
krize. Kdy s rostoucí inflací klesá poptávka po ně-
kterém zboží, a vzniká tak teoreticky smrtící 
koktejl, který na konci roku či v prvním kvartálu 
příštího roku může skončit rozčarováním mnoha 
podnikatelů,“ varuje Petr Narwa, head of transac-
tion & consulting services, který má ve společnos-
ti Prochazka & Partners na starosti mimo jiné i in-
dustriální tým. Dodejme, že u industriálních 
nemovitostí kvality A poblíž velkých měst se dnes 
platí až 6‚50–7‚90 eur/m2, ve skladech kvality B se 
jedná o nárůst ze 3‚90 na 5‚00 eur/m2.

„Technologie 
podporují 

BTS.“

Technologie a jednotlivé toky zboží a procesů 
mají zásadní vliv na to, jak by prostory měly 
vypadat uvnitř i venku. Proto je v takových pří-
padech velmi obtížné pronajmout si jakýkoliv 
dostupný prostor a je efektivnější i ekonomič-
tější výstavba na míru.

Aleš Zacha,
head of development, 
P3 Logistic Parks v ČR
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má internetový obchod, který denně zasílá přímo 
zákazníkům, a jiný zase firma, která zásobuje vý-
robu jiné společnosti, mají mezi sebou tedy B2B 
vztah. Ale i u firem ze stejného oboru jsou někdy 
rozdíly velké s ohledem na jejich zboží.“

„Zájem o BTS víceméně koreluje s poptávkou po 
stávajících skladových prostorech, v posledním 
roce došlo k významnému nárůstu výstavby skla-
dové plochy pro e-commerce distribuční centra 
a také překladiště spedičních a balíkových firem,“ 
popisuje situaci na trhu Dušan Drábek, associate 
director v oddělení pronájmů průmyslových nemo-
vitostí ze společnosti Savills CZ. „Akutní rekordní 
nedostatek dostupných kvalitních prostor přiroze-
ně nahrává spekulativní výstavbě, protože šance 
na obsazení nové haly je vysoká,“ uvádí Aleš Za-
cha, head of development společnosti P3 Logistic 
Parks v ČR. Současně podotýká: „Na druhou stra-

nu na trhu je velká řada nájemců, jejichž provozy 
mají svá specifika, která jsou stěží dosažitelná v již 
existujících prostorech, a zde je nezbytná výstavba 
na míru. Průmyslové haly na míru se hodí pro 
všechny firmy požadující specifické technické pa-
rametry budovy nutné pro jejich provoz.“ Dušan 
Drábek některé vypočítává: „Bývají to zejména 
požadavky na množství a rozložení nakládacích 
ramp, velikost vnějších manipulačních ploch 
a technické parametry budovy související s instalo-
vanými technologiemi.“

Čekání na technologie

Často se píše o tom, že nejsou sklady a jejich vý-
stavba je komplikovaná. To je sice pravda, ale de-
velopeři provádějí dlouhodobé akvizice, kdy sou-

B 

TS jako pojem na realitním trhu 
se používá pro výstavbu vícemé-
ně standardizovaných hal v rám-
ci skladových parků na základě 
„předpronájmu“ (tedy develo-

per začíná s výstavbou teprve po podpisu nájemní 
smlouvy), tak pro výstavbu specifických objektů 
na míru pouze pro jednoho klienta. Při volbě, 
zda stavět sklad na míru nebo využít spekulativní 
výstavbu, je klíčový pohled uživatele skladových 
prostor. „Každý druh podnikání i jednotlivé ob-
chody mají rozdílné skladovací potřeby s ohledem 
na druh zboží, jeho obrátkovost, sezonnost, ve-
likost a další parametry. Podstatné však vždy je, 
aby byl dostatek místa, produkty byly uloženy 
přehledně, snadno a dobře přístupné, nebyly ne-
bezpečné pro obsluhu a nemohly poškodit další 
uskladněné zboží,“ říká ředitel logistiky Geis CZ 
Pavel Křížek. A dodává: „Jiné nastavení procesů 

Aktuální poptávka po průmyslových nemovitostech je vysoká, ať už se jedná o čerstvé 
projekty, uvolněné haly nebo postavené spekulativně, tak ty, které se staví nájemci na míru 
(BTS, build to suit). Co přináší BTS v podmínkách aktuálního nedostatku skladů? Proč je 
potřeba adaptovat sklady zejména při instalaci vyspělých technologií? A jak se bude trh 
s průmyslovými nemovitostmi vyvíjet v následujících měsících?

Stanislav D. Břeň, stanislav.bren@atoz.cz

Skladů na míru
přibývá i díky automatům 
a fotovoltaice
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sociálních 

sítích:

Partnery časopisu ZaPmag jsou:
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JAK UŠETŘIT 
NA PALETOVÉ PŘEPRAVĚ?
Při hledání odpovědi na tuto 
otázku je zapotřebí brát v úvahu 
celou řadu faktorů – od správného 
uložení zboží na paletě a jeho 
rozložení přes vhodné využití 
ložné plochy vozidel až po volbu 
vozidla a dopravních cest. Efektivní 
přeprava paletových zásilek přitom 
není možná bez digitalizace 
a automatizace v oblasti 
datových toků.

POSTŘEHY 
ŠÉFREDAKTORA tvoří 
Poznámky z Petrova blogu.

NÁKUPČÍ představuje 
Jiřího Smetanu.

SETKÁNÍ S JANOU 
TRNOVSKOU, 
ředitelkou společnosti Wolt 
Market Česko a Slovensko, 
prozrazuje plány expanze.

V našem dalším čísle

OBSLUŽNÉ ÚSEKY jsou jedním ze základních pilířů 
fungování tuzemských prodejen potravin zejména na venkově, 
které si stále zakládají na čerstvosti masa a uzenin. Šíře 
možností, jež tyto části obchodů nabízejí, se v současné době 
odvíjí zejména od jejich velikosti a obratu.

ENERGETICKÉ A SPORTOVNÍ 
NÁPOJE ovládají značkové 

produkty. Obliba konkrétního 
drinku je dána jak 
marketingovými aktivitami 
výrobců, tak i chutí nápoje 
samotného. Nejkupovanějším 

balením energetických 
nápojů jsou 
dlouhodobě plechovky, 
avšak v poslední 
době vzrostl zájem 
domácností o ty 
v plastových lahvích.

ÚKLIDOVÉ 
POTŘEBY 

A ČISTICÍ 
PROSTŘEDKY výrazně 
poznamenala pandemie, 

a to nejen z pohledu 
zvýšené poptávky. V rámci 
této kategorie je patrná 

i změna potřeb a zájmů 
většiny spotřebitelů, 
kteří více přemýšlejí 
o vlivu těchto produktů 
na životní prostředí.
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PROSTŘEDKY
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většiny spotřebitelů, 
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o vlivu těchto produktů 
na životní prostředí.
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