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Úvod 

Pivo, stejně jako slad a chmel, je více než oprávněně považováno za typický výrobek 

České republiky. Česká republika patří k „pivním zemím“, a je proto logické, že většina 

obyvatel pivo konzumuje. Centrum pro výzkum veřejného mínění zkoumalo názory české 

populace na pivo a jeho roli ve společnosti. Z výzkumu realizovaném v roce 2007 vychází, že 

99 % dotazovaných považuje pivo za významnou součást české kultury a téměř  95 % Čechů 

považuje pivo za národní nápoj. [14]   

České pivovarství zaznamenalo v posledních několika letech růst. Pivovary 

vyprodukovaly v roce 2006 nejvíce piva ve své historii. Tento nárůst byl ovlivněn nejen 

mimořádně příznivým počasím, ale i tím, že se na celkové domácí spotřebě piva stále více 

podílejí i zahraniční návštěvníci České republiky. Lze očekávat, že český pivovarský průmysl 

bude v nejbližších letech pokračovat v růstu a dosavadní postavení mezi významnými výrobci 

sladu a největšími exportéry piva si nejen udrží, ale i upevní. Pozoruhodným jevem je i růst 

produkce a spotřeby nealkoholického piva u nás. Je to nejdynamičtěji rostoucí druh piva. Růst 

ovlivňuje především nový silniční zákon, který trestá mnohem přísněji řízení vozidel pod 

vlivem alkoholu, a dále i to, že kvalita a chuť nealkoholického piva zaznamenaly výrazný 

kvalitativní vzestup. 

České pivo má mnohasetletou historii a tradice její výroby se dědí z generace na 

generaci. Existuje u nás mnoho pivovarů s dlouholetou tradicí, jedním z takových pivovarů je 

i pivovar ZUBR, který vyrábí pivo již 135 let. Přerovský pivovar patří spíše mezi menší 

pivovary a jako takový musí neustále sledovat trendy v kraji i celé republice. Znalost pozice 

na trhu je důležitým předpokladem pro udržení konkurenceschopnosti. Použitím vhodných 

marketingových aktivit se může značně zvýšit prodejnost piva ZUBR.  

Cílem bakalářské práce je zjistit zastoupení regionální značky piva ZUBR a 

konkurenčních značek v maloobchodních prodejnách v Přerově a na základě získaných 

informací navrhnout pivovaru ZUBR opatření, která povedou ke zlepšení konkurenční pozice 

piva ZUBR na regionálním trhu.  
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1 Teoretická východiska analýzy konkurence v maloobchodních 
prodejnách 

1.1 Analýza konkurence 

Analýza konkurence představuje proces identifikace klíčových konkurentů, hodnocení 

jejich cílů, strategií, silných a slabých stránek. K tomu, aby firma mohla efektivně naplánovat 

své konkurenční strategie, potřebuje zjistit o své konkurenci všechno, co lze. Neustále musí 

srovnávat své produkty, ceny, distribuční kanály a způsoby komunikace se svými nejbližšími 

konkurenty. Tak může zahájit účinnější marketingové kampaně proti konkurenci a připravit si 

silnější obranu proti jednání konkurence.  

1.1.1 Tržní pojetí konkurence  

Z hlediska tržního pojetí konkurenci představují ty společnosti, které uspokojují 

stejnou potřebu zákazníků. Tržní pojetí konkurence odhaluje širší soubor skutečných i 

potenciálních konkurentů. Identifikace konkurence z hlediska tržního pojetí umožňuje 

společnosti lepší dlouhodobé plánování.  

Existují čtyři úrovně konkurence podle nahraditelnosti výrobku [5]:  

 konkurence značek –  vzniká tehdy, jestliže firma za své konkurenty považuje 

firmy, které nabízejí podobné výrobky,  

 odvětvová konkurence – vzniká tehdy, jestliže firma považuje za své konkurenty 

výrobce stejné třídy výrobků,  

 konkurence formy – vzniká tehdy, jestliže firma považuje za své konkurenty firmy 

nabízející stejnou službu,  

 konkurence rodu – vzniká tehdy, jestliže firma považuje za své konkurenty 

všechny ostatní firmy, které soupeří o tytéž zákazníky. 

1.1.2 Proces analýzy konkurence  

V. Spáčil definuje tři základní části procesu analýzy konkurence, mezi které patří [7]:  

1) identifikace struktury konkurenčního pole, 

2) definice intenzity konkurenčního pole, 

3) identifikace zdrojů konkurenční výhody.  
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Identifikace struktury konkurenčního pole  

 V rámci identifikování struktury konkurenčního pole se zabýváme identifikováním 

úrovní konkurence, přímých konkurentů a hodnocením konkurenční dynamiky. Do 

jednotlivých úrovní konkurence lze řadit:  

 konkurenční varianty výrobku v rámci značky,  

 konkurenční značky v rámci výrobkové formy,  

 konkurenční formy výrobku v rámci výrobkové třídy,  

 konkurenční výrobkové třídy v rámci základní potřeby.  

Za přímou konkurenci jsou považovány společnosti, které mohou navzájem zvýšit 

nebo snížit tržní podíl vzhledem k tomu, že obsluhují tytéž zákazníky. Hodnocení 

konkurenční dynamiky vyjadřuje změnu konkurenčního pole v budoucnosti. Zdrojem výskytu  

nových (potenciálních) konkurentů může být:  

 konkurence ze segmentu, který společnost neobsluhuje,  

 nepřímí konkurenti,  

 zákazníci (např. maloobchodní řetězec rozšíří svou obchodní činnost o velkoobchod),  

 dodavatelé (např. dodavatel suroviny začne vyrábět polotovary).  

Definice intenzity konkurenčního pole 

 Intenzitu konkurenčního pole ovlivňují především početní a rovnocenní konkurenti 

z hlediska velikosti a síly, pomalého růstu v odvětví, homogenních výrobků nebo služeb, 

nízkých nákladů na změnu dodavatele, vysokých úspor z rozsahu produkce, nadměrné 

kapacity v odvětví a méně likvidních aktiv. Vztahy s konkurenty rovněž ovlivňují intenzitu 

konkurenčního pole. Konflikt existuje mezi konkurenty především na stagnujících trzích, 

stupeň konfliktu závisí na atraktivitě trhu a struktuře odvětví. Pokud konkurence dominuje na 

rozdílných tržních segmentech, pak tento vztah bývá označován jako koexistence. Konkurenti 

mají nekonfliktní cíle a nejsou na sobě závislí. Kooperace vyjadřuje vzájemnou spolupráci 

konkurentů na společném cíli. Konkurenti mohou mezi sebou uzavřít i tajnou dohodu, jejímž 

cílem je oslabení třetí strany. Třetí strana se dostává do role oběti, kterou může být např. 

zákazník, dodavatel nebo veřejnost.   
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Identifikace zdrojů konkurenční výhody 

Konkurenční výhoda se stává z relativní výhody tehdy, jestliže oblast relativní výhody 

je smysluplnou pro cílové zákazníky a relativní výhoda je udržitelná, tzn. nelze ji snadno 

napodobit konkurenty.  

Nákladová výhoda umožňuje společnosti  stanovit nižší ceny, které v sobě zahrnují 

zisk. Tento typ výhody vzniká při snížení variabilních nákladů, marketingových výdajů, 

provozních výdajů. Výhoda ze snížení marketingových výdajů plyne z rozšíření výrobkových 

řad co do šířky či hloubky a ze strategie rozšíření aplikace značky.  

Diferenciační výhoda znamená smysluplnou diferenciaci, která vytváří žádanou 

užitnou hodnotu na úrovni vyšší než konkurence. Diferencovaná výhoda zahrnuje výhodu 

odvozenou z výrobku, ze služeb a z pověsti (goodwillu). Pokud parametry výrobku dané 

značky se výrazně odlišují od konkurenčních značek a jsou zákazníky poptávány a 

oceňovány, vzniká společnosti výhoda odvozená z výrobku. Jestliže dodatečné služby 

poskytované dodavateli pomáhají odlišit výrobky a značky výrobků, které jsou na přibližně 

stejné technické úrovni, pak společnosti vzniká výhoda odvozená ze služeb.  

Marketingová výhoda představuje marketingové úsilí společnosti, které dominuje 

konkurenci, např. v pokrytí prodeje, distribuci, rozpoznání značky. Marketingová výhoda 

vyplývá z distribučního kanálu, z prodejních sil nebo z vědomí a image značky. Tento typ 

výhody přináší společnosti např. lepší přístup k zákazníkům.  

1.1.3 Porterův model pěti konkurenčních sil  

Tento model pěti konkurenčních sil je především zaměřen na řešení otázky, jak 

konkurenční prostředí ovlivňuje přitažlivost určitého trhu. Model vymezuje pět sil významně 

ovlivňující přitažlivost (atraktivitu) trhu a ve vztahu k nim pět skupin hrozeb (ohrožení).  I 

když všech pět sil je nazýváno konkurenčními, výhradně konkurentů se týkají první tři síly. 

[4] 

První silou působící v modelu je odvětvová konkurence ve smyslu konkurence mezi 

stávajícími podniky v odvětví. Lze vycházet z předpokladu, že přitažlivost určitého odvětví je 

tím menší, a naopak hrozby tím větší, čím intenzivnější je stávající konkurence v tomto 
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odvětví. V zorném úhlu působení této síly je přitažlivost tržního segmentu ovlivňována 

například těmito okolnostmi, faktory či vlastnostmi daného segmentu:  

 počet silných nebo agresivních konkurentů,  

 tempo růstu tržeb v daném segmentu (v jaké etapě vývoje trhu se daný segment 

nachází – etapa vzniku, růstu, zralosti a poklesu trhu).  

Nepříznivé působení uvedených a dalších faktorů v jejich vzájemných 

podmíněnostech a souvislostech může vést například k vysokým nákladům na získání a 

udržení dobré konkurenční pozice na daném segmentu trhu, k zesilování cenové a necenové 

konkurence. Třeba formou masivních propagačních akcí, agresivní distribuční politikou, 

zrychlením frekvence inovací produktů a dalšími nástroji.  

Další konkurenční sílu představují noví (potenciální) konkurenti. Rozsah nově 

vstupujících konkurentů a tedy i rozsah ohrožení z této strany a jeho vliv na přitažlivost trhu 

významně závisí na velikosti vstupních a výstupních bariér. Bariéry vstupu a výstupu pro 

jednotlivá odvětví, segmenty trhu či skupinu produktů se mohou v závislosti na jejich 

výzkumně vývojových, výrobně technických, ekonomických, marketingových a dalších 

zvláštnostech velmi lišit. Co je nepodstatné pro jedno odvětví trhu, může být pro jiné odvětví 

podstatné a naopak. Je věcí konkrétních analýz a úvah managementu podniku, aby se 

vzhledem ke specifice jednotlivých odvětví vymezily relativní bariery a jejich vlivy na 

podnikatelskou činnost, součastnou i budoucí.  

Výše bariér vstupu bývá výrazně ovlivněna náročností vstupu do daného odvětví na 

věcné, lidské a finanční zdroje. A tedy i náročností vstupu na kapitálové investice a s tím 

spjatou celkovou investiční náročností. Bariéry výstupu, které více či méně znemožňují 

vystoupit v případě potřeby či nutnosti z podnikání v daném odvětví, mohou být dány 

například výrobně technickými, ekonomickými, legislativními a dalšími možnostmi převést 

investovaný kapitál v daném odvětví do odvětví jiných.  

Intenzita konkurence uvnitř odvětví je ovlivněna mírou ohrožení ze strany 

substitučních a komplementárních produktů. Segment trhu bývá často nepřitažlivý 

v případě, jestliže je pro něj příznačné více skutečných nebo potenciálních substitučních nebo 

komplementárních produktů.  Substituční produkty jsou produkty vzájemně zastupitelné nebo 

nahraditelné. Díky svým podobným vlastnostem jsou schopny alternativně uspokojit tutéž 
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nebo obdobnou potřebu, na trhu si konkurují. Své substituty má či může mít každý druh 

zboží. Substituční produkty, které produkují konkurenční podniky, mohou významně 

ovlivňovat rozsah prodejů, výši ceny a celkovou ziskovost podniku. Komplementární 

produkty bývají často nazývané také jako doplňkové. Jedná se o produkty, jejichž spotřeba a 

užití jsou závislé na jiném produktu. Pro uspokojení jisté spotřeby se užívají v určité 

kombinaci.  

Čtvrtou konkurenční sílu představují zákazníci. Příznačné pro nepřitažlivý segment 

z tohoto pohledu často bývá, že jsou v něm zákazníci s vysokou nebo výrazně rostoucí kupní 

kompetencí. Výše kompetencí zákazníků v určitém odvětví odráží, nakolik mohou zákazníci 

ovlivnit podnikání prodejců či dodavatelů. Efektivita podnikání v určitém odvětví, jeho 

atraktivita se často snižují úměrně zvyšujícímu se tlaku zákazníků na snižování cen a na růst 

kvality produkce.  

Výraznou hrozbou představuje kompetence dodavatelů. Často dochází k tomu, že 

vyjednávací síla vůči odběrateli (kompetence dodavatelů) se zvyšuje například v těchto 

případech:  

 dodavatelé mohou získat bez větších problémů další odběratele,  

 změna dodavatelů je pro podnik značně finančně nákladná,  

 dodávky jsou pro podnik velmi významné, jejich nákup představuje významnou část 

jeho celkových výdajů,  

 zvyšování koncentrovanosti a organizovanosti dodavatelů,  

 počet možných dodavatelů  je malý,  

 dodávané produkty mají unikátní charakter, při jejich prodeji využívá dodavatel svého 

jedinečného postavení.  

1.2 Maloobchod 

1.2.1 Definice maloobchodu  

Definice maloobchodu dle Kotlera a Armstronga: „Maloobchod zahrnuje veškeré 

činnosti související s prodejem zboží a služeb přímo konečným spotřebitelům pro jejich 

osobní, neobchodní užití.“ (1, s. 583) 

„Maloobchodník nebo maloobchod je jakékoliv obchodní podnikání, jehož objem 

prodeje pochází převážně z maloobchodní činnosti.“ (5, s. 542) 
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Maloobchod prodává zboží nebo služby zákazníkům a uspokojuje tak potřeby jejich 

vlastní nebo jejich domácností. Většinu maloobchodního prodeje uskutečňují maloobchodní 

prodejci, tj. firmy, jejichž tržby plynou převážně z maloobchodní činnosti.  

Pojem maloobchod obsahuje všechny činnosti, které se musí uskutečnit, aby 

maloobchodníci mohli prodávat konkrétní zboží či služby. Mezi tyto činnosti patří [3]:  

 nákup zboží k dalšímu prodeji spotřebitelům, 

 prodej a podpora prodeje zboží, 

 přeprava zboží, 

 převzetí podnikatelského rizika, 

 finanční operace, 

 získávání informací pro rozhodovací proces, 

 poskytování informací zákazníkům.  

Každá maloobchodní transakce se týká směny mezi spotřebitelem a maloobchodníkem. 

Spotřebitel směňuje peníze za určitý druh zboží nebo služby, které mu nabízí maloobchodník.  

1.2.2  Hlavní druhy maloobchodních prodejen 

Maloobchodní prodejny existují v nejrůznějších formách a velikostech a stále se 

objevují nové typy. Pro klasifikaci maloobchodních prodejen lze využít řadu kritérií. Podle 

vlastnictví lze rozlišit řetězcové a neřetězcové prodejny, podle cenové úrovně „klasické“ a 

diskontní prodejny, dalším klasifikačním hlediskem může být velikost prodejní plochy 

(supermarket, hypermarket aj.) či zaměření prodejny (širokosortimentní, specializované 

prodejny). Mezi nejznámější druhy maloobchodních prodejen patří následující [18]:  

Specializované prodejny  

Tento druh prodejen nabízí široký sortiment úzce specializovaného zboží jako jsou 

např. knihy, sportovní potřeby, nábytek apod., většinou se jedná o nepotravinářský sortiment. 

Prodejny mohou být dále členěny podle míry specializace v dané komoditě, např. u oděvů se 

může jednat o prodejnu pouze s pánskými oděvy nebo specializovanou jen na dámské spodní 

prádlo.  
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Smíšené prodejny  

Představují relativně malé prodejny, které jsou umístěny v blízkosti obytných čtvrtí, na 

okraji měst nebo na venkově. Zákazníkům nabízejí široký sortiment potravinářských i 

nepotravinářských výrobků. Pro smíšené prodejny jsou charakteristické vysoké ceny zboží.  

Superety  

Jsou předchůdcem supermarketu. Tento typ prodejen nabízí zákazníkům pouze 

základní potraviny na poměrně malé ploše (200 – 400 m2). Superety se nacházejí na 

nádražích, v podchodech a odpočívadlech.  

Obchodní domy  

Obchodní domy jsou velké maloobchodní instituce, ve kterých se nachází více 

prodejen s různým sortimentem, např. oděvy, nábytek, domácí potřeby. Nacházejí se 

v centrech měst. Vzhledem ke své velikosti a finanční síle může zákazník nakupovat zboží ve 

velkých množstvích za nízké ceny.  

Odborné velkoprodejny  

 Představují ucelené soubory nepotravinářského zboží s rychlou obrátkou se 

samoobslužnou formou prodeje. V ČR se mezi odborné velkoprodejny řadí např. Bauhaus, 

Baumax, Ikea aj. 

Diskontní prodejny  

Nabízejí standardní sortiment za nižší ceny. Docilují sice nižší marže, ale prodávají 

vyšší objemy zboží. Diskontní prodejny obvykle nabízejí tuzemské značky, ale nikoli 

podřadné zboží. Mohou prodávat jak široký, tak specializovaný sortiment.  

Supermarkety  

Tento druh prodejen má poměrně velkou prodejní plochu, nabízejí širokou paletu 

potravinářského a drogistického zboží, potřeb pro domácnost apod. Supermarkety nabízejí 

zboží zákazníkům formou samoobslužného prodeje za nízké ceny. Většina velkých 

supermarketů zavádí různá vylepšení, od vlastních pekáren přímo v prodejně a oddělení 
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s lahůdkami pro gurmány až po prodej čerstvých ryb a mořských produktů. Jiné supermarkety 

se spíše snaží snižovat náklady, zavádět úspornější operace a snižovat ceny, aby tak mohly 

lépe konkurovat diskontním potravinářským prodejnám.  

Hypermarkety 

 Pro svou velikost jsou soustředěny spíše na okraje měst. Lze je dále dělit, a to na malé 

a velké hypermarkety. Malé hypermarkety nabízejí zboží na ploše 2 500 až 5 000 m2, velké na 

ploše přesahující 5 000 m2.  Malý hypermarket představuje v ČR např. Kaufland, velký 

hypermarket např. Hypernova. Hypermarket nabízí svým zákazníkům až 60 tisíc druhů zboží 

formou samoobslužného prodeje.   

1.2.3 Vystavování zboží v prodejně  

Vystavení zboží neboli vizuální prodej je základním prvkem komplexu podpory 

prodeje. Hlavním cílem každé maloobchodní společnosti je upoutat prostřednictvím vystavení 

zboží  pozornost zákazníků, informovat je o firmě, jejím zboží, službách a stimulovat 

u zákazníků chuť k nákupu.  Způsob vystavení zboží vytváří specifickou atmosféru prodejny 

a působí na city zákazníka.  

Pracovníci, připravující vystavení zboží v obchodě, se řídí určitými pravidly. Při 

vystavování zboží dávají maloobchodníci přednost novým značkám nebo oblíbeným 

výrobkům a zboží, které bylo předmětem reklamy v novinách nebo v televizi. Mnoho 

maloobchodníků si vybírá zboží, které přináší nadprůměrnou obchodní přirážku. Rádi 

umísťují zboží, kupované zpravidla impulzivně, blízko pokladen nebo na stolky či police u 

vchodu do prodejny. Maloobchodníci zpravidla umísťují zboží denní potřeby na klíčová místa 

a jiné druhy zboží dávají na taková místa, kde je menší provoz. Důvodem takového vystavení 

zboží je zvýšit prodej zboží.  

Na přitažlivost prezentace výrobků působí i barva. Užívá se jí ke zdůraznění zboží, 

k oživení vystaveného zboží. Barvy působí na city zákazníků. S různými barevnými odstíny si 

spojují různé představy. Pro prezentaci zboží  si maloobchodníci vybírají vhodné barevné 

kombinace nebo vhodná barevná schémata. 

Způsob vystavení zboží má vliv na prodej. Účinnost vystavení zboží závisí na mnoha 

faktorech, například na rozsahu plochy, druhu vystavovaného zboží i jeho cenách. Celková 
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plocha regálů má přímý vztah k dosaženému objemu prodeje. Totéž platí o množství zboží, 

které lze uložit na regálech, a o zboží, které je možno umístit v úrovni očí (podrobněji je tato 

problematika popsána v kapitole 1.3). 

Prezentace určitého druhu zboží nebo značek se může projevit změnou objemu tržeb 

z prodeje jiných, konkurenčních značek nebo druhů zboží. [3] 

Způsoby vystavování zboží v prodejně 

Při vystavování zboží mohou maloobchodníci použít různé způsoby uspořádání. 

Většina návrhů vychází ze čtyř základních vzorů. [3] 

Stupňovitý vzor 

Oblíbeným a mnohostranným typem uspořádání je stupňovitý vzor. Pomocí podstavů 

nebo jiné podpory je umístněno nad sebe několik plat. To vytváří efekt několika poschodí. 

Plata bývají ze skla, dřeva, plastů nebo jiných materiálů. Každé plato je postaveno poněkud 

dále než plato pod ním, výsledek připomíná řadu schodů (Obr. č. 1.1). Na každý schod je pak 

přitažlivě naaranžováno zboží. Používá se kulatých oválných nebo čtvercových plat.  

Obr. č.  1.1: Stupňovitý vzor 

 

 

 

 

Zdroj: [3] 

Pyramidální vzor  

Třírozměrný geometrický design, pyramidální vzor, má příjemně solidní vzhled. 

Používá se k vystavení většího množství zboží na relativně malé ploše. Pro diváka znamená 

každá strana pyramidy atraktivní trojúhelníkový pohled. Zužuje se od široké základny až 

k vrcholu.  
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Obr. č.  1.2: Pyramidový vzor 

 

 

 

Zdroj: [3] 

Klikatý vzor  

Tento vzor se používá méně často než pyramida, nicméně je stejně přitažlivý. Klikatý 

vzor si vypůjčuje jednotlivé prvky jak z pyramidy, tak ze stupňovitého vzoru. Základna je 

široká a plná a výstavka se směrem k vrcholu zužuje. Každá úroveň tohoto uspořádání 

překrývá úroveň, ležící bezprostředně pod ní, nebo do ní zasahuje. Vystavené zboží se tak zdá 

být rozmístěno sem – tam podél klikaté line. Výsledkem je asymetrické uspořádání exponátů, 

nesoucí jasné znaky neformální vyváženosti.  

Obr. č.  1.3: Klikatý vzor 

 

 

 

 

 

Zdroj:  [3] 

Vějířovitý vzor  

Zajímavý vějířovitý vzor se často používá k upoutání pozornosti kupujícího na hlavní 

neboli nejzajímavější druh vystaveného zboží. Jeli zboží uspořádáno vertikálně, objevují se 

v základně vějíře malé a koncentrované supiny zboží. Od základny se vzor rychle rozvíjí a 

rozšiřuje tak, jak dosahuje stále větší výšky.  
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Obr. č.  1.4: Vějířovitý vzor 

 

 

Zdroj: [3] 

1.3 Marketingový výzkum v maloobchodních prodejnách  

Mnoho podniků často provádí marketingový výzkum v maloobchodních prodejnách. 

Informace získané  na prodejnách umožňují především popsat velikost a strukturu trhu, 

definovat konkurenční pozici výrobců a značek. Významnou metodou pro analýzu 

konkurence v maloobchodních prodejnách je pozorování. Marketingový výzkum 

v prodejnách lze rozdělit na kvantitativní a kvalitativní výzkum. [15]   

1.3.1 Kvantitativní analýza maloobchodu 

Je zaměřena na analýzu prodeje výrobků a výrobkových variant v jednotlivých typech 

maloobchodních prodejen nebo značkách maloobchodních řetězců, a to prostřednictvím 

ukazatelů numerická distribuce, vážená distribuce, prodejní podíl, tržní podíl a cenová 

hladina. Pro účely své bakalářské práce se budu podrobněji zabývat numerickou distribucí a 

cenovou hladinou.   

Numerická distribuce  

Udává procentuální podíl přítomnosti výrobců, výrobků, značek či jednotlivých 

výrobních variant ve všech maloobchodních prodejnách, které prodávají danou výrobkovou 

kategorii. [15]   

Numerická distribuce výrobce  

MO

v
v m

m
ND = , [15]        (1.1) 

kde NDv představuje numerickou distribuci výrobce, mv počet maloobchodní prodejen, ve 

kterých jsou prodávány výrobky výrobce, mMO počet maloobchodních prodejen, které 

prodávají danou kategorií výrobků.  
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 Obdobným způsobem lze spočítat i numerickou distribuci značky.  

Cenová hladina  

 Cenová analýza se zaměřuje na sledování tzv. cenových indexů. Cenový index slouží 

především pro identifikaci cenové strategie konkurence, umožňuje porovnávání průměrných 

cen jednotlivých výrobků. Vzhledem k tomu, že výrobci se diferencují i velikost balení, ceny 

výrobků jsou přepočteny na srovnatelné balení.  

1.3.2 Kvalitativní analýza maloobchodu 

Z hlediska kvalitativní analýzy je zkoumání zaměřeno na  merchandisingové aktivity a 

na umístění zboží v prodejně a  v regálech prodejny.  

Analýza merchandisingu a P.O.S. aktivit 

 Analýza merchandisingu je  analýzou rozsahu komunikačních a prezentačních aktivit 

společnosti v místě prodeje. Merchandising představuje soubor činností, které souvisejí s 

prezentací výrobků v maloobchodních prodejnách. 

P.O.S. aktivity (zkratka z anglického výrazu Point of Sale) jsou součástí marketingové 

komunikace výrobce. Zahrnují využívání P.O.S. materiálů, což jsou materiály, které se 

vztahují přímo ke konkrétním výrobkům a které jsou umísťovány v prodejních plochách 

velkoobchodů nebo maloobchodů. Mezi P.O.S. materiály lze zařadit např. tiskové materiály, 

3D materiály, stojany, podlahovou reklamu apod.  [7] [19]   

Výzkum rozmístění výrobků v prodejně 

 Umístění výrobků v maloobchodních prodejnách lze rozdělit do dvou základních 

skupin [2]:  

1) umístění zboží v regále, 

2) umístění zboží v sekci prodejny. 
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Umístění zboží v regále prodejny  

Horizontální umístění  

Tento typ umístění výrobků určuje, jak je snadné výrobek najít a identifikovat. 

Umístění výrobku se měří v délkových mírách nebo v počtech obsazených pozic – „facingů“. 

Zvýšením počtu pozic („facingů“) se zvyšuje prodej výrobků a snižuje riziko vyprodanosti. 

[19]   

Vertikální umístění  

Vertikální umístění udává, v jaké výšce v regále je zboží vystaveno. Rozlišují se 

následující pásma [2]:  

 pásmo nad úrovní očí,  

 pásmo ve výši očí, 

 pásmo  v dohledu, 

 pásmo k uchopení, 

 pásmo ve výši kolen.  

Je důležité uvědomit si, jaký vliv na prodej zboží má změna pásma, ve kterém je 

umístěno. K nejvyššímu vzestupu prodejnosti dochází při přesunu z pásma z výše kolen do 

pásma ve výši očí, opačný přesun představuje pokles prodejnosti.   

Umístění zboží v sekci prodejny 

Na prodejnost výrobků má vliv i jejich umístění v prodejně. Všeobecně se dá říci, že 

ihned po vstupu do prodejny je krátký prostor, v němž se zákazník ještě nekoncentruje na 

vystavené zboží. Velký zájem nebudí ani sortiment vystavený v rozích. Naopak upoutá zboží, 

které je umístěno v místech, vystupujících do prostoru.  Podle typu prodávaných výrobků je 

prostor maloobchodní prodejny rozdělen na určité části – sekce, do nichž bývají soustředěny 

výrobky stejné povahy (např. pečivo, nealkoholické nápoje, mléčné výrobky apod.). 

Rozdělení do sekcí dodává prodejně systematičnosti a přehlednost. [2] 
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2 Charakteristika pivovaru ZUBR a jeho marketingového 
prostředí 

2.1 Charakteristika přerovského pivovaru 

2.1.1 Pivovar ZUBR 

Přerovský pivovar Zubr je akciovou společností, která vznikla dne 10. 5. 1994. 

Základní kámen pivovaru byl položen již v roce 1872. Přerovský pivovar je součástí 

pivovarnické skupiny PMS Přerov a. s., která je největším výrobcem piva na Moravě a 

zároveň čtvrtým největším výrobcem piva v celé České republice. Pivovarnické společnosti, 

kromě přerovského pivovaru, patří také pivovar v  Hanušovicích vyrábějící piva značky 

Holba a menší pivovar Litovel sídlící v Litovli. Pivovar ZUBR je velice známým pivovarem 

na Moravě, sídlící na ulici Komenského č. 35 v Přerově. Ředitelem pivovaru je Ing. Pavel 

Svoboda. Pivo pod značkou ZUBR je představitelem produktu vysoké kvality a 

nezaměnitelné, vyvážené chuti, je vysoce oceňováno odborníky i spotřebiteli. Použití 

tradičních technologií spodního kvašení řadí produkt značky ZUBR mezi představitele 

tradičních českých piv, která konzumenti označují jako "piva českého typu".  

Součástí pivovaru je také restaurace Pivovar, která odděluje pivovar od silnice. 

Dřevěný nábytek vytváří útulnou atmosféru a zelené stěny dodávají restauraci moderní 

nádech. Restaurace je opatřena parkovištěm, nekuřáckými prostory, salónkem, zahrádkou i 

bezbariérovým přístupem. Přerovský pivovar navíc nabízí svým zákazníkům možnost 

ochutnat pivo ZUBR ve  stylové restauraci s názvem Zubr aréna. Prostředí restaurace zanese 

zákazníky do dávných dob, kdy vznikla Legenda o síle a chuti.   

Kvalita a chuť dodnes přinášejí produktu úspěch. V průběhu let 1995 - 2006 získalo 

pivo ZUBR celkem 19 ocenění v prestižních pivovarských soutěžích, mezi které se řadí Zlatý 

pohár Pivex a České pivo. Získaný počet medailí je v rámci České republiky ojedinělý a nemá 

konkurenci. Například v roce 2003 získalo pivo Zubr Classic ocenění Klasa, vydané 

Ministerstvem zemědělství pro český výrobek, splňující 7 nadstandardních kritérií včetně 

vysoké kvality. V roce 2007 získalo pivo Zubr Gold titul Výrobek Olomouckého kraje. K 

zachování léty osvědčených výrobních postupů přispěla i pečlivě volená technologie nové 

varny, jejíž provoz zahájil pivovar počátkem roku 2002. Kromě stabilní kvality je také cíleně 

budována prestiž značky. Silné stránky produktu originálním způsobem demonstruje také 

televizní reklamní spot, ve kterém se snoubí mytologie se současným obsahem značky. [20] 
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Co se týká nákupu kvasinek, stává se přerovský pivovar zcela nezávislým na 

dodavatelích. Pivovar úspěšně ukončil kultivaci prvních pivovarských kvasinek z vlastního 

mateřského kmene, který nazval Z 08. První pivo z vlastních kvasnic vyrobí pivovar vůbec 

poprvé za 135 let a uvede ho na trh v lednu 2008. Namnožené kvasnice budou sloužit také 

k výrobě piva Litovel. [17] 

Pivovar Přerov zásobuje svým pivem jak blízké okolí (okresy Přerov, Kroměříž, 

Vsetín, Nový Jičín, Prostějov, Zlín), tak klienty značně vzdálené (oblasti Jižní Moravy, 

Čadce, Žiliny, Povážské Bystrice, Dolného Kubína, Trenčína, Bratislavy, Košic), export 

ZUBRa směřuje nejvíce do Maďarska a na Slovensko, vyváží také do Řecka, Polska nebo 

Itálie. Výstav přerovského pivovaru za rok 2006 byl 280 000 hl. V letošním roce pivovar 

významně navýšil prodej piva na Slovensku. Běžně vyvážel do 30 tisíc hektolitrů pěnivého 

moku ročně, letos do konce září prodal už 35 tisíc hektolitrů. Přitom poptávka dále roste. 

Vedení pivovaru očekává, že odbyt ZUBRa na Slovensku letos dosáhne rekordních 40 tisíc 

hektolitrů. Důvodem zvýšení exportu na Slovensko bylo využití obchodní a distribuční sítě 

slovenského pivovaru Steiger. Přístup k ní ZUBR získal prostřednictvím pivovarnické 

skupiny PMS, která v roce 2006 koupila minoritní podíl akcií slovenského pivovaru. Pivovar 

začal spolupracovat se závodem Steiger začátkem roku 2007. Svým objemem výroby se 

pivovar ZUBR dlouhodobě pohybuje okolo 10. místa v rámci České Republiky. Výborná 

pověst piva se zubrem ve znaku je příslibem do budoucnosti. [16] [20]    

2.1.2 Historie pivovaru 

Počátky přerovského pivovaru se datují již rokem 1872, kdy byl založen „První 

moravský akciový pivovar se sladovnou v Přerově". Předností tohoto pivovaru byla stálá 

modernizace a v důsledku ní stále rostoucí produkce kvalitního a široce žádaného akciového 

piva. Nebylo náhodné, že tento podnik během čtvrtstoletí vyrostl z velmi skromných začátků 

ve třetí největší pivovar na Moravě. Dokázal úspěšně navázat na všechno pozitivní ze 

staletých tradic přerovského pivovarnictví.   

Přerovský akciový pivovar byl dne 1. března 1948 dán výnosem tehdejšího Okresního 

národního výboru v Přerově pod národní správu a posléze vyhláškou ministerstva výživy z 

20. července 1948 znárodněn a začleněn do nově ustaveného národního podniku "Hanácké 

pivovary" se sídlem v Přerově, sdružujícího pivovary Přerov, Prostějov, Olomouc, Těšetice a 

dodatečně Litovel a Hanušovice. V roce 1953 byl rozčleněn na tři samostatné národní 
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podniky, sídlící v Přerově, Olomouci a Litovli, ale ty byly v roce 1955 opět sloučeny do 

"Hanáckých pivovarů, národní podnik Přerov". Při územní reorganizaci byl ke dni 1. 

července 1960 vytvořen spojením národních podniků Hanácké pivovary Přerov a Ostravské 

pivovary Ostrava nový celokrajský podnik "Severomoravské pivovary, národní podnik 

Přerov", tvořený devíti pivovarskými závody. Nadřízeným orgánem byl Severomoravský 

krajský národní výbor v Ostravě.  

Po zrušení krajů v roce 1990 byl podnik transformován na "Moravskoslezské pivovary 

Přerov, akciová společnost", sdružující pivovary Přerov, Olomouc, Opava, Litovel, 

Hanušovice a Vsetín. Přerovský pivovar byl vždy pilířem všech pivovarnických sdružení, v 

nichž byl zapojen. Dne 25. 7. 2000 byla přeměněna společnost Moravskoslezské pivovary a.s. 

na PMS Přerov a.s. sdružující pivovary Přerov, Litovel a Hanušovice. [20]   

2.1.3  Vznik značky ZUBR 

Logo značky ZUBR (Obr. č. 2.1) vychází ze znaku města Přerova (Obr. č. 2.2). 

Značka ZUBR má znak města rozšířený o dva ječmenné klasy, které obepínají dvě věže a na 

jejichž vrcholku se nachází koruna symbolizují prvotřídní kvalitu. Značka obsahuje také rok 

1872, který představuje  její vznik a zároveň dokládá dlouholetou tradici piva značky ZUBR.  

Obr. č.  2.1:Logo značky ZUBR   Obr. č.  2.2: Znak města Přerova 

  

Zdroj: [9]              Zdroj: [8] 

Vznik značky ZUBR je tedy úzce spjat s historií Přerova. Přerov do městského znaku 

získal dvě věže již v roce 1256. V té době se vojsko uherského krále pokoušelo dobýt 

přerovský hrad. I když bylo podhradí zničeno, hrad se ubránil. Hrdinství a oddanost 

Přerovanů odměnil český král Přemyl Otakar II. vydáním listiny, datované v Olomouci 28. 

ledna 1256, kterou povýšil trhovou ves Přerov na královské město s týmiž právy jaká měla 
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Olomouc. I přes přízeň moravských markrabat se nové město v sousedství mocné Olomouce 

příliš nerozvíjelo. Zvlášť výrazně se do dějin Přerova zapsali Pernštejnové, kteří byli jeho 

majiteli od druhé poloviny 15. století více než sto let. Byl to mocný a velmi bohatý rod, 

kterému patřily desítky hradů a měst a stovky vesnic. Vymřel v 17. století. Panování tohoto 

rodu přispělo k hospodářskému, stavebnímu i kulturnímu rozvoji města, které mělo na 

přelomu 15. a 16. století kolem tisíce obyvatel. Památkou na pernštejnské období je i černá 

zubří hlava se zlatou houžví v nozdrách, rodový erb pánů z Pernštejna, v přerovském 

městském znaku. Podle erbovní pověsti za časů Velké Moravy prapředek rodu uhlíř Věňava 

přemohl v lese statného zubra tak, že prostrčil jeho nozdrami houžev stočenou ze svých 

lýkových sandálů a pak zvíře, které je ve stavu rozzuření velmi nebezpečné, dovedl na knížecí 

dvůr, kde mu jedinou ranou uťal hlavu. Kníže statečného uhlíře povýšil do šlechtického stavu, 

přičemž mu dal do erbu zubří hlavu s houžví v nozdrách. Uhlířův syn se podle této pověsti, na 

které si Pernštejnové velmi zakládali, jmenoval Prsten a jeho potomci Pernštejnové. [9] 

Na základě této pověsti vznikla značka ZUBR, značka přerovského pivovaru. Zubří 

hlava je již sto dvacet let podstatnou součástí tradiční úředně schválené firemní značky 

akciového pivovaru v Přerově a rovněž lahodné přerovské pivo nese obchodní název ZUBR. 

Pivovar si velice zakládá na této legendě představované obrovskou silou přemoci zubra, která 

je spojována se silou chuti piva značky ZUBR.  

2.1.4 Sortiment  

Pivovar Zubr vyrábí čtyři druhy alkoholických piv a jeden druh nealkoholického piva. 

Pivovar dodává své pivo do maloobchodních sítí i do restaurací a pohostinství. Každý druh 

piva se vyznačuje určitým procentem alkoholu, stupňovitostí a průměrnou energetickou 

hodnotou. Jednotlivé druhy piva se od sebe liší také svým řízem a svou charakteristickou 

hořkostí. [20]   

Z alkoholických piv nabízí Zubr svým zákazníkům:  

◆ Zubr CLASSIC - světlé výčepní pivo s obsahem alkoholu 4,1 %, průměrnou 

energetickou hodnotou 147 KJ/100 ml, o stupňovitosti 10°.  Jedná se o pivo zažloutlé 

barvy s hustou pěnou, vyznačující se středí zaokrouhlenou plností a silnějším, dobrým 

řízem. Charakteristickým znakem je vyšší intenzita hořkosti s harmonickým 

charakterem.  
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◆ Zubr CLASSIC TMAVÉ - tmavé výčepní pivo s obsahem alkoholu 4,1 %, 

průměrnou energetickou hodnotou 145 KJ/100 ml, o stupňovitosti 10°. 

Charakteristickým rysem je aroma praženého sladu s hořkosladkou chutí přetrvávající 

po napití. Zubr CLASSIC TMAVÉ je pivo hnědo-černé barvy s hustou kompaktní 

pěnou, vyznačující se plností, dobrým řízem a střední intenzitou hořkosti s jemným 

charakterem.  

◆ Zubr GOLD - světlé výčepní pivo s obsahem alkoholu 4,6 %, průměrnou 

energetickou hodnotou 165 KJ/100 ml, o stupňovitosti 11°. Jak už z názvu vyplývá, 

jedná se o pivo zlatavé barvy s hustou, kompaktní pěnou, vyznačující se střední 

zaokrouhlenou plností a silnějším dobrým řízem. Charakteristickým znakem je střední 

intenzita hořkosti s jemným, harmonickým charakterem, vyrovnaně spojující chuť 

sladu a chmelu.  

◆ Zubr PREMIUM - světlý ležák s obsahem alkoholu 5,1 %, průměrnou energetickou 

hodnotou 179 KJ/100 ml, o stupňovitosti 12°. ZUBR PREMIUM představuje pivo 

zlatavě-medové barvy s hustou, jemnou a trvanlivou pěnou, vyznačuje se střední až 

vyšší, zaokrouhlenou plností a silnějším, dobrým řízem. Charakteristickým znakem je 

střední intenzita hořkosti s jemným harmonickým charakterem, která nabádá k 

dalšímu napití. 

Pivovar vyrábí i nealkoholické pivo:  

◇ Zubr FREE – nealkoholické pivo maximálním obsahem alkoholu 0,49 %, 

průměrnou energetickou hodnotou 54 KJ/100 ml. Pivo Zubr FREE je známé jemnou 

chutí, výraznou hořkostí a příjemným řízem. Je vhodné nejen pro řidiče, ale také jako 

ideální doplněk pitného režimu. 

Etikety jednotlivých druhů piva se nacházejí v příloze č. 1.  

2.1.5 Možnosti balení výrobků  

Přerovský pivovar využívá více možností balení, své pivo plní do plechovek, sklenic, 

PET lahví i do sudů. Všechny druhy alkoholického piva jsou baleny do sudů o objemu 30 l a 

50 l, některé druhy pivovar balí do 1,5 litrových PET lahví. Každý druh piva mohou zákazníci 

zakoupit v klasické 0,5 litrové skleněné láhvi. Zákazníkům je také nabídnuto pivo 

v plechovce, buď o objemu 0,33 l, nebo 0,5 l. Pivo je dodáváno do maloobchodních prodejen 
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i přímo zákazníkům v kartonech nebo po kusech. Karton představuje buďto 24 ks plechovek 

nebo 6 ks PET lahví nebo 24 skleněných lahví. Do přepravky je naskládáno 20 ks skleněných 

lahví. Jednotlivé možnosti balení jsou uvedeny v příloze č. 2.  

Formy balení jednotlivých druhů piva jsou následující:  

 Pivo Zubr CLASSIC je baleno do sudů, menší balení 1,5 l představuje PET láhev, 

další možností zakoupení je ve skleněném obalu nebo plechovce o objemu 0,5 l.  

 Pivo Zubr CLASSIC TMAVÉ je baleno pouze do sudů a skleněných lahvi.  

 Pivo Zubr GOLD si zákazníci mohou koupit ve skleněné láhvi, plechovce o objemu 

0,5 l  nebo ve větším balení, které představuje sud.  

 Pivo Zubr PREMIUM pivovar nalévá také do sudů, PET lahví, skleněných lahví a do 

plechovek o objemu 0,33 l. Tento druh piva je navíc balen do lahví VICHY, jedná se o 

menší skleněnou láhev o objemu 0,33 l.  Karton těchto lahví je balen po 24 ks.  

▫ Pivo Zubr FREE se plní do skleněných lahví a plechovek.  

Ukázky jednotlivých typů obalů jsou součástí přílohy č. 3.  

2.2 Charakteristika trhu a jeho subjektů 

Češi dlouhodobě patří k největším konzumentům zlatavého nápoje na světě. Je to dáno 

zejména tím, že vaření piva má u nás staletou tradici. Českému pivovarnictví se v posledních 

letech mimořádně dobře daří. Co se týká počtu soutěžitelů na trhu piva, je tento stav 

v průběhu jednotlivých let v porovnání s některými jinými trhy poměrně konstantní. V ČR je 

činných kolem 50 pivovarů. Pro pivovary na českém trhu platí, že ty velké se zaměřují 

zejména na dodávky do obchodních řetězců a na export, zatímco malé si budují své pozice 

v regionech. Výstav piva se od roku 2001 neustále zvyšuje. Největší pivovarnickou skupinou 

na trhu je Plzeňský Prazdroj, který má v současnosti srovnatelný podíl jako největší  

společnosti v některých dalších členský státech EU (Heineken v Nizozemsku nebo Carlsberg 

v Dánsku). Vývoj počtu pivovarů v ČR i jejich výstav je znázorněn pomocí grafů v příloze č. 

4. [13] 

Cílem každého pivovaru je vytvářet a udržovat svou pozici na trhu. Toho dosáhne 

především tím, že bude uspokojovat potřeby a přání zákazníků lépe než konkurence. Do 

vnějšího prostředí, které ovlivňuje přímo možnosti firmy, patří dodavatelé, poskytovatelé 

služeb, distributoři, zákazníci, konkurence a veřejnost.  
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Dodavatelé surovin a poskytovatelé služeb 

Jsou firmy a jednotlivci, kteří nabízejí zdroje potřebné pro pivovar. Základními 

surovinami pro výrobu piva českého typu jsou pitná voda, slad a chmel. Pivovar Zubr již 

nemá vlastní sladovnu a veškerý slad nakupuje, dále kupuje chmel i pitnou vodu. Náklady a 

kvalita nakupovaných výrobků, stejně tak dodržování smluvních podmínek a termínů, 

výrazným způsobem ovlivňují i kvalitu výsledků pivovaru. Mezi dodavatele, kteří přímo 

nesouvisí s výrobou, lze zařadit marketingové agentury, od kterých si pivovar kupuje služby 

související s prací marketingového útvaru.  

Distributoři 

Pivovar Zubr spolupracuje se společnostmi, které zajišťují fyzickou dodávku  piva do 

velkoobchodních, maloobchodních prodejen a restauračních zařízení jen sezónně. Největší 

odbyt piva ZUBR je od května do září, pouze na toto období si pivovar pronajímá externí 

dopravce, v ostatních měsících distribuuje vlastní dopravou. Pivovar distribuuje z jedné 

třetiny do velkoobchodních prodejen, z jedné třetiny do maloobchodních prodejen (vč. 

řetězcových prodejen) a z jedné třetiny do restaurací. Distribuce si odlišuje podle typu balení. 

Sudové pivo pivovar distribuuje výhradně regionálně. Hlavní těžiště distribuce sudového piva 

představuje oblast 50 km v okolí Přerova. Lahvové pivo rozváží po celé ČR, ovšem 

v mnohem menší míře než v okolí Přerova. [20]   

Zákazníci 

Tak jako každá společnost, musí i pivovar Zubr analyzovat svůj cílový trh. Pro 

analýzu zákazníků si společnost musí odpovědět na určité otázky: Kdo kupuje?, Co kupuje?, 

Kde kupuje?, Kdy kupuje?. Pivovar se na domácím trhu zaměřuje nejvíce na oblast Přerova, 

Olomouce, v menší míře na celou ČR. Pivovar se dále specializuje i na zahraniční 

spotřebitelský trh, který se skládá z jednotlivců a domácností. Zákazníci – koneční 

spotřebitelé si kupují alkoholické i nealkoholické pivo. Z alkoholického piva dále pijí světlé 

výčepní pivo, tmavé výčepní pivo a světlý ležák. Zákazníkem alkoholického piva může být 

jen osoba starší 18let. Výrobky si zákazníci kupují v maloobchodních prodejnách, 

v restauracích, hostincích a  barech. Z krátkodobého hlediska zákazníci nakupují více o 

víkendech a z dlouhodobého hlediska více kupují pivo v letních obdobích.  
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Konkurence 

Chmelové výrobky jsou na domácím i zahraničním trhu zastoupené ve velkém 

množství, proto je zde silná konkurence. Společnost se musí zaměřit na uspokojování potřeb 

cílových zákazníků a na získání strategické výhody, aby se v myslích spotřebitelů nabídka 

firmy jasně odlišila od konkurenčních nabídek.  

Za největšího přímého konkurenta pivovaru Zubr v oblasti alkoholických piv lze 

považovat pivovarnickou společnost Plzeňský Prazdroj, která ve svých pivovarech Plzeň, 

Radegast a Velké Popovice vyrábí nejznámější značky piva jako je Pilsner Urquell, 

Gambrinus, Radegast, Velkopopovický kozel a jiné. Mezi další piva, která konkurují ZUBRu, 

patří pivo Staropramen, Černá hora, Braník, Krušovice.   

V oblasti nealkoholických piv představuje největšího přímého konkurenta Radegast 

Birell z produkce Plzeňského Prazdroje. Dalším konkurentem ZUBRa je např. nealkoholické 

pivo Forman z pivovaru Černá Hora, Staropramen Nealko, Bernard nealkoholické, Starobrno 

Fríí…!, Budweiser Budvar Nealkoholické pivo aj.  

Problém konkurence je však nutno chápat v širších souvislostech než pouze jako 

nabídku shodných výrobků. Dle M. Portera na trhu působí pět konkurenční sil (Obr. č. 2.3).  

Obr. č.  2.3: Pět konkurenčních sil působících na trhu piva 

            Vyjednávací síla 

  dodavatelů 

 

Konkurence    Konkurence     Noví  

  substitutů    uvnitř odvětví          konkurenti  

 

             Vyjednávací síla 

       zákazníků  

Zdroj: [5] 

Tyto konkurenční síly vytvářejí pro pivo ZUBR hrozbu. Pod konkurencí uvnitř 

odvětví chápeme piva jiných značek než-li ZUBR, ať už alkoholická nebo nealkoholická. 

Hrozbu substitučních produktů představují všechny ostatní alkoholické i nealkoholické 

nápoje, které se nacházejí na trhu. Tyto nápoje představují alternativu k pivu ZUBR. Mohou 
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to být čaje, džusy, minerální vody, limonády nebo jiné alkoholické nápoje jako např. víno, 

šampaňské, pálenky a další. Nepříjemnou situací pro pivovar je vstup nových konkurentů na 

trh. Při vzniku této hrozby se pivovar může bránit např. inovací výrobků, u piva ZUBR se 

nepředpokládá samotná inovace nápoje, neboť pivo ZUBR se zaměřuje především na tradiční 

chuť a technologii. V tomto případě by proti nové konkurenci mohla využít nové nápady 

marketingového oddělení. Konkurence nevzniká jen ze strany výrobků, ale také ze strany 

dodavatelů. Při tradiční výrobě a využívání stálého dodavatele vzniká pro pivovar Zubr velká 

hrozba. Stálý dodavatel může začít zvyšovat své požadavky a tím může způsobit pivovaru 

nemalé finanční a výrobní problémy. Dodavatelem pro pivovar jsou především zemědělské 

společnosti, které velmi ovlivňují přírodní podmínky a počasí. Poslední výraznou konkurenci 

podle Portera představují zákazníci a jejich vyjednávací síla, kteří mohou vyvolávat napětí 

mezi konkurenty.  

Veřejnost 

Každou společnost velice ovlivňuje její vztah s veřejností, proto by se měla snažit o 

budování pozitivních vztahů k dané veřejnosti. Do veřejnosti patří finanční instituce, pod 

kterými si lze představit banky, akcionáře pivovaru. Další významnou skupinou veřejnosti 

jsou média (noviny, časopisy, rozhlas). Mezi nejčtenější noviny v Přerově patří Přerovský 

deník a Nové Přerovsko. O hodnocení restaurace Pivovar si občané mohli přečíst v časopise 

IN magazín.  Vládní instituce ovlivňují podnik především svými nařízeními, proto je nutné 

vždy v rámci dobrého jména dané zákony a povinnosti dodržovat. Sama společnost se musí 

zabývat dobrým jménem nejen ve vztahu k veřejnosti, ale i ke svým zaměstnancům. Pivovar 

nabízí nejen svým zaměstnanců, ale i občanům firemní noviny - Pivní listy. Spokojenost 

zaměstnanců se přenáší automaticky i na veřejnost. Pivovar Zubr se snaží zapůsobit na 

širokou veřejnost např. sponzorstvím hokejového klubu Přerov, některých hudebních,  

outdoorových festivalů a jiných akcí.  Vztah s místní samosprávou a občany je pro pivovar 

důležitý, to také dokazuje fakt, že ZUBR podpořil projekt chráněné dílny. Díky této podpoře 

měla možnost chráněná dílna Svaté Terezičky rozšířit své kapacity.  

2.3 Charakteristika makroprostředí  

Činnost pivovaru v Přerově je ovlivňována prvky makroprostředí. Výroba a prodej 

piva značky ZUBR je ovlivněno do jisté míry prostředím demografickým, ekonomickým, 

technologickým, přírodním, politicko-právním a sociálně-kulturním.  
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Demografické prostředí 

Okres Přerov se rozprostírá na jihovýchodě Olomouckého kraje. Celkovou rozlohou 

884 km2 se řadí na třetí místo mezi 5 okresů Olomouckého kraje (Jeseník, Olomouc, 

Prostějov, Přerov a Šumperk). Od 1. 1. 2005 došlo k územnímu rozšíření Olomouckého kraje 

o tři obce z kraje Moravskoslezského. Na území Olomouckého kraje bylo stanoveno 

13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 20 správních obvodů obcí s pověřeným 

obecním úřadem. 

Charakter každého regionu je utvářen především jeho obyvatelstvem. Ke dni 31. 12. 

2006 žilo ve městě Přerově 46 912 obyvatel, v 1. pololetí 2007 v okrese Přerov 134 987 

obyvatel. Počet obyvatel v Olomouckém kraji je 640 567, z toho 328 147 žen. Hustota 

obyvatelstva v olomouckém kraji činí 121.5 osoby/km2, v okrese Přerov 159.4  osoby/km2. 

Přirozený přírůstek obyvatel se v okrese Přerov velmi zvýšil, v 2006 činil 0,3 ‰ na 1000 

obyvatel, v přecházejících letech tento ukazatel dosahoval záporných hodnot. Přírůstek 

stěhováním se také zvýšil z  1,1 ‰ v roce 2005 na 2,7 ‰ v roce 2006. Průměrný věk obyvatel 

Přerova je 40,2 let, z toho u mužů 38,5 let, u žen 41,7 let. Konzumovat alkoholické nápoje 

mohou v ČR jen osoby starší 18ti let. [10] 

Ekonomické prostředí 

Průměrná míra nezaměstnanosti k 30. 9. 2007 v okrese Přerov byla 8,5 %, v celé 

České republice byla průměrná míra nezaměstnanosti 6,16 %. Nezaměstnanost obyvatelstva v 

přerovském regionu patří k nejvyšší v ČR. Představitelé oblasti se snaží o vytváření nových 

pracovních míst zřizováním průmyslových zón. Celá oblast je protkána množstvím značených 

turistických a cykloturistických tras. V současné době roste počet firem, které poskytují 

kvalitní služby jak v síti obchodů, tak i cestovních kanceláří. Ekonomika Olomouckého 

regionu je zaměřena na tradiční zemědělství, zpracovatelský průmysl a služby. Předpokladem 

pro další rozvoj regionu je strategicky výhodná poloha, dopravní dostupnost, rozvinutá 

infrastruktura.   

Míra inflace v roce 2006 dosahovala v Olomouckém kraji 2,5 %. Hrubý domácí 

produkt činil v roce 2006 v Olomouckém kraji 149 436 mil. Kč, na jednoho obyvatele 

233 705 Kč. Podíl kraje na HDP České republiky představuje 4,6 %, ve srovnání 
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s předcházejícími lety se tento podíl snížil. Disponibilní důchod domácností Olomouckého 

kraje v roce 2006 dosahoval 87 115 mil. Kč, na jednoho obyvatele 136 240 Kč. [10] 

Přírodní a geografické prostředí  

Město Přerov se rozkládá uprostřed Moravy v úrodné nížině při dolním toku řeky 

Bečvy. Nadmořská výška Přerova činí 210 metrů. Pro výrobu piva zde byly vždy dobré 

podmínky.  V úrodné Hané se rodí dobré obilí a chmel. Je zde kvalitní studniční a říční voda, 

řeka Bečva patří k nejčistším moravským řekám.  

Přerovsko je důležitou železniční a silniční křižovatkou. Silniční síť má na rozvoj 

města Přerova nejvýznamnější vliv. Přerov je také důležitým dopravním uzlem ve státním i 

evropském železničním systému. Železniční stanice Přerov je součástí II. rychlostního 

koridoru ČD a VI. evropského železničního koridoru. Dopravní dostupnost města Přerova se 

vybudováním těchto koridorů značně zvýšila.  V Přerově zastavují rychlíky z Vídně, 

Budapešti, Varšavy a Prahy.  

Provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě ve městě Přerově a jeho okolí jsou 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Hlavními zdroji pitné vody, které jsou v současnosti 

využívány, jsou zdroje v Troubkách – Tovačově (povrchový zdroj), v Lýskách (studny, 

povrchová voda) a Brodku u Přerova (vrt). Akumulace vody je zajištěna pomocí vodojemu 

v Čekyni a vodojemu na Švédských šancích. [8] 

Technologické prostředí  

Téměř pro všechny oblasti podnikání jsou technické a technologické novinky, 

vynálezy a objevy velice důležité. V oblasti pivovarnictví se jedná především o nové 

technologie výroby piva, které vedou k zvýšení kvality piva. Pivovary mohou také vytvářet 

nové možnosti balení piva, nové etikety svých piv. Dobře uvážená investice do průběžné 

modernizace je nezbytností pro podnik, který chce mít perspektivu. Téměř každý výrobní 

úsek pivovaru Zubr prošel v posledních letech alespoň částečnou rekonstrukcí. Před lety 

započala celková rekonstrukce pivovaru. Týká se především rekonstrukce stáčíren, varny, 

filtrace piva a v neposlední řadě zlepšení vzhledu pivovaru. Prakticky všechny vnější fasády 

září novotou a reklamou vlastních výrobků. Opraven byl i tradiční sladovnický komín.  
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Politicko-právní prostředí  

Vývoj politicko-právního prostředí výrazně ovlivňuje marketingová rozhodnutí. 

Polticko-právním prostředím rozumíme legislativu, orgány státní správy, které omezují 

aktivity společnosti. V právním řádu České republiky se pivem zabývá zejména vyhláška č. 

335/1997 Sb., která provádí Zákon o potravinách a tabákových výrobcích (zákon č. 110/1997 

Sb.). Vyhláška obsahuje jak definici piva, tak požadavky na výrobu a jakost, členění piva a 

jeho označování. Mezi základní předpisy a zákony, kterými se řídí pivovar při svém 

rozhodování, dále patří: Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Zákoník práce, Zákon o 

spotřebních daních (Spotřební daň z piva), Zákon o obalech, Zákon o ochranně spotřebitele, 

Zákon o regulaci reklamy a dále vyhlášky týkající se označení piva.   

Vedle obecných náležitostí pro označení piva (dle vyhlášky č. 324/1997 Sb.) je nutno 

podle vyhlášky č. 335/1997 Sb. pivo označit: názvem druhu a skupiny (např. pivo ležák), 

obsahem alkoholu v procentech, zda jde o světlé či tmavé pivo a některými dalšími údaji. [12] 

Sociálně-kulturní prostředí  

Trendem poslední doby se stávají krátké dovolené a rekreační pobyty, je to spojeno 

především s větší flexibilitou práce. Ve městě Přerov mají lidé nemalé možnosti pro využití 

volného času. Pro oddech a rekreační sport slouží plavecký bazén, kuželna, tenisové kurty, 

tenisová hala, zimní stadion, další sportovní areály, rehabilitační střediska a fit centra. Pro 

návštěvníky Přerova je připraveno kvalitní ubytování v hotelech, soukromých penzionech a 

ubytovnách. Ve městě se nachází cca 34 restaurací a 5 pizzérií. K této části vyžití přispěl i 

pivovar Zubr, vytvořením vlastní pivnice jménem Zubr aréna, kde lidé navíc mají možnost 

vyzkoušet speciální pivní recepty. V posledních letech ve městě vyrostla řada supermarketů a 

hypermarketů, které se stávají silnou konkurencí pro menší obchody. [8] 

Obyvatelé ČR jsou známí svou oblibou v pití piva, často bývají také označování za 

„národ pivařů“.  Volný část tráví s přáteli, např. posezením v příjemné restauraci či 

pohostinství. Velká část obyvatel se čím dál více věnuje sportu, proto se také v ČR v 

posledních letech velmi rozšířila výroba nealkoholického piva. Tento druh piva slouží 

především sportovcům, řidičům aj.  
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3 Metodika výzkumu 

3.1 Definování problému  

Pivovar Zubr je jediným významným pivovarem v okolí Přerova, svým zákazníkům 

nabízí čtyři druhy alkoholického piva a jeden druh nealkoholického piva. Znalost pozice na 

trhu je důležitým předpokladem pro udržení konkurenceschopnosti pivovaru. Ukazatelů 

konkurenceschopnosti firmy (výrobků) existuje celá řada, významné informace může přinést 

analýza realizovaná v maloobchodních prodejnách.  

Analýzou  numerické distribuce lze ověřit účinnost distribuce. Pomocí analýzy 

způsobu vystavování zboží v maloobchodních prodejnách a analýzy P.O.S. aktivit lze 

navrhnout pivovaru opatření, která povedou k upoutání pozornosti zákazníků a k větší 

prodejnosti výrobků. Vzhledem k tomu, že pivovar Zubr informace tohoto charakteru nemá, 

rozhodla jsem se realizovat marketingový výzkum.  

3.2 Cíl výzkumu  

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit zastoupení regionální značky piva ZUBR a 

konkurenčních značek v maloobchodních prodejnách v Přerově a na základě získaných 

informací navrhnout pivovaru Zubr opatření, která povedou ke zlepšení konkurenční pozice 

piva ZUBR na regionálním trhu.  

Dílčí cíle zkoumání jsem stanovila následovně:  

 zjistit numerickou distribuci piva značky ZUBR a konkurenčních značek 

v maoobchodních prodejnách,  

 zjistit numerickou distribuci jednotlivých druhů piv sledovaných značek 

v maloobchodních prodejnách,  

 zjistit cenovou hladinu jednotlivých druhů piv v řetězcových a nezávislých prodejnách,  

 zjistit cenovou hladinu jednotlivých druhů piv s vyčleněním diskontních prodejen, 

 zjistit umístění piva ZUBR a jeho konkurentů v sekci prodejny v maloobchodních 

prodejnách,   

 zjistit vertikální umístění sledovaných značek piv v maloobchodních prodejnách,   

 zjisti horizontální umístění sledovaných značek piv v maloobchodních prodejnách,   

 zjistit výskyt palet na ploše piva ZUBR i sledovaných konkurentů,  

 zjistit využívání P.O.S. materiálů.   
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3.3 Metoda sběru dat  

Pro realizaci výzkumu jsem zvolila metodu pozorování v maloobchodních prodejnách. 

Pro samotné pozorování jsem vytvořila pozorovací arch, do kterého byly přímo v prodejnách 

zachyceny pozorované skutečnosti. Pozorování bylo zaměřeno na kvantitativní a kvalitativní 

ukazatele. Z kvantitativních ukazatelů bylo sledováno zastoupení značek a jednotlivých druhů 

piva a dále cena piva. Z kvalitativních ukazatelů byl pozorován způsob vystavení piva ZUBR, 

konkrétně umístění zboží v sekci prodejny, v regále (pásmo, facing), P.O.S. materiály. 

Pozorovací formulář je součástí přílohy č. 5.  

Mezi nejbližší konkurenty piva ZUBR, na které bylo pozorování zaměřeno, byly po 

konzultaci s vedením společnosti vybrány následující značky piv:  

 Holba,  

 Litovel,  

 Krušovice,  

 Staropramen,  

 Budweiser Budvar,  

 Velkopopovický kozel,  

 Radegast,  

 Gambrinus,  

 Pilsner Urquell,  

 Starobrno.  

3.4 Vzorek prodejen 

Vedení pivovaru Zubr chtělo provést výzkum ve všech supermarketech, 

hypermarketech a 5ti menších prodejnách nacházejících se v Přerově. Dle vlastního uvážení 

jsem do vzorku prodejen zařadila i maloobchodní prodejny nacházející se v Lipníku nad 

Bečvou, jelikož se jedná o město, které se nachází nejblíže Přerovu. Došlo tak k rozšíření 

získaných hodnot a ke zvýšení vypovídací schopnosti zjištěných údajů.  

Naplánovala jsem navštívit celkem 23 maloobchodních prodejen, z toho 15  v Přerově 

a 8 v Lipníku nad Bečvou. V rámci maloobchodních řetězců jsem naplánovala navštívit 

všechny prodejní sítě nacházející se v Přerově a v Lipníku nad Bečvou, konkrétně se jedná o 

prodejny sítí Kaufland, Albert, Tesco, Lidl, Billa, Plus Discount, Delvita, Hypernova, Penny 

market, Coop, Hruška, Moravia trading a prodejní síť Foldr. Seznam všech prodejen včetně 

adres je součástí přílohy č. 6. Strukturu vzorku prodejen ve městech uvádím v tabulce 3.1.  
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Tab. č.  3.1: Struktura vzorku prodejen 

Město Typ prodejen Přerov  Lipník nad Bečvou Celkem 

řetězcové 13 4 17 
neřetězcové 2 4 6 
Celkem 15 8 23 

3.5 Časový harmonogram výzkumu 

Výzkum pro pivovar ZUBR probíhal od prosince roku 2007, kdy byl definován 

problém a cíl výzkumu. Podrobný časový průběh výzkumu je zaznamenán v tabulce č. 3.2.  

Tab. č.  3.2: Časový harmonogram výzkumu 

Prosinec  Leden  Únor 
Týdny Týdny Týdny Fáze výzkumu  

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 
Definování problému a cíle výzkumu x                       
Plán výzkumu    x                     
Vytvoření pozorovacího formuláře      x                 
Pretest a oprava formuláře         x               
Sběr dat            x         
Zpracování a analýza dat                 x     
Interpretace dat                      x   
Předložení návrhů a doporučení                        x 

 

3.6 Sběr dat 

Sběr dat byl proveden podle plánu výzkumu. Terénní získávání dat bylo prováděno 

jednou osobou (mnou). Přímo v prodejnách byly získané informace zapsány do připraveného 

pozorovacího formuláře. Problémem při sběru dat byla neochota některých vedoucích 

prodejen, kteří nesvolili k provedení marketingového výzkumu, jedná se o prodejny sítí 

Kaufland a Albert v Přerově. Vzhledem k této skutečnosti nebyl výzkum realizován ve všech 

řetězcových prodejnách v Přerově. V jedné prodejně nebyly některé výrobky označené cenou. 

Skutečnou strukturu navštívených prodejen uvádím v tabulce č. 3.3.   

Tab. č.  3.3: Skutečná struktura navštívených prodejen 

Město Typ prodejen Přerov  Lipník nad Bečvou Celkem 

řetězcové 11 4 15 
neřetězcové 2 4 6 
Celkem 13 8 21 
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4 Analýza konkurence značky ZUBR v maloobchodních 
prodejnách 

Během výzkumu jsem zjistila, že v pozorovaných prodejnách se nenacházejí piva ve 

skleněných lahvích o objemu 0,33 l, konkrétně se jedná o pivo Premium (světlý ležák) značek 

Zubr a Litovel, pivo Krušovice – Černé, Imperiál, Staropramen – Ležák, Budweiser Budvar – 

Světlý ležák, Nealko, Radegast – Premium, Birell. O objemu 0,33 l se v prodejnách nachází 

pouze speciální pivo Bud Super Strong od Budweiser Budvar, které nemá jinou alternativu 

balení, a Pilsner Urquell.  

V rámci výzkumu bylo také zjištěno, že ze sledovaných jedenácti nejznámějších a 

největších výrobců v ČR je Zubr jediným výrobcem, který balí své pivo do PET lahví. Ostatní 

výrobci balí své pivo do skleněných lahví a plechovek.  

Následující kapitoly obsahují výsledky výzkumu strukturované v souladu 

s definovanými cíli zkoumání. Postupně jsou analyzovány údaje týkající se numerické 

distribuce, cenové hladiny, P.O.S. materiálů, umístění výrobků v sekci prodejny a v regále.  

4.1 Numerická distribuce 

Numerická distribuce udává procentuální vyjádření přítomnosti výrobce nebo značky 

v prodejnách, které prodávají danou výrobkovou kategorii. V případě piva ZUBR je 

sledována přítomnost značky v prodejnách, které alkoholické nápoje tradičně prodávají, tj. 

v maloobchodních řetězcových i neřetězcových prodejnách.  

Numerická distribuce je počítána podle vzorce (1.1) uvedeného v kapitole 1.3.1 

Kvantitativní analýza maloobchodu (viz str. 12).   

Numerická distribuce značky v jednotlivých prodejnách  

Pro účely analýzy numerické distribuce jsem prodejny rozdělila do dvou skupin. Jednu 

skupinu tvoří řetězcové prodejny, druhou skupinu neřetězcové prodejny (viz tab. č. 4.1).  
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Tab. č.  4.1: Numerická distribuce značky 

Typ prodejny ND značky řetězcové neřetězcové
ND 

celkem 
Zubr 93,33% 100,00% 95,24%
Holba 40,00% 0,00% 28,57%
Litovel 53,33% 0,00% 38,10%
Krušovice 26,67% 0,00% 19,05%
Staropramen 86,67% 83,33% 85,71%
Starobrno 20,00% 16,67% 19,05%
Budweiser Budvar 53,33% 33,33% 47,62%
Gambrinus 73,33% 83,33% 76,19%
Radegast 100,00% 100,00% 100,00%
Velkopopovický kozel 100,00% 100,00% 100,00%
Pilsner Urquell 100,00% 100,00% 100,00%

Z údajů v tabulce 4.1 je patrné, že nejvyšší ND v obou skupinách prodejen mají piva 

značek Radegast, Velkopopovický kozel a Pilsner Urquell. Tyto značky mají stoprocentní 

zastoupení ve všech pozorovaných maloobchodních prodejnách. Velmi dobré zastoupení 

v prodejnách má i pivo Zubr.  

Numerická distribuce podle druhu piva 

Jelikož pivovar Zubr vyrábí čtyři druhy piva, byla sledována ND  každého druhu piva 

zvlášť, a to opět u všech konkurenčních značek. Pro velké množství sledovaných údajů nejsou 

tabulky uvedeny v textu, ale jsou součástí přílohy č. 7.  

Největší množství konkurentů pro pivo Zubr se nachází v kategorii pivo světlé 

výčepní, kde bylo zaznamenáno celkem 14 konkurenčních výrobků 9ti značek. Nejvyšší 

hodnoty ND (100 %) v rámci řetězcových prodejen dosáhlo pivo značky Velkopopovický 

kozel, v rámci neřetězcových prodejen pivo Zubr. Nutné poznamenat, že vysoká ND u piva 

Zubr se týká pouze piva Classic, pivo Gold má hodnoty nižší v obou skupinách prodejen (viz 

příloha č. 7, tab. č. 1).  

V rámci kategorie pivo světlý ležák jsem zaregistrovala 13 výrobků 10ti značek 

konkurujících značce Zubr. Tento typ piva se v prodejnách vyskytuje v mnohem menší míře, 

než pivo světlé výčepní. Z tohoto důvodu jsou hodnoty ND u tohoto druhu piva mnohem 

nižší. Pouze pivo Pilsner Urquell, jako jediné z 11 vybraných značek piv, má hodnotu ND 100 

%. Ostatní konkurenční značky, mezi nimi i pivo Zubr, mají hodnoty ND mnohem nižší (viz 

příloha č. 7, tab. č. 2).  

U nealkoholického piva jsem zaznamenala 5 konkurenčních výrobků 5ti značek. 

Nejvyšší ND dosáhlo  pivo Radegast Birell s hodnotou 73,33 % v řetězcových prodejnách. 
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V rámci neřetězcových prodejen dosahuje shodně 50 % ND pivo Radegast Birell a Zubr Free 

(viz příloha č. 7, tab. č. 3).  

U tmavého výčepního piva lze konstatovat, že pivu Zubr konkuruje nejméně 

výrobků, konkrétně 4 konkurenční výrobky 4 značek. Nejvyšší ND má Velkopopovický kozel 

v obou typech prodejen shodně 66,67 %. Pivo Zubr má mnohem nižší hodnoty ND 

v řetězcových (20 %) i neřetězcových prodejnách (33,33%) oproti značce Velkopopovický 

kozel (viz příloha č. 7, tab. č. 4).  

Pivo Zubr ve srovnání s dalšími regionálními značkami Holba a Litovel má hodnotu 

ND vyšší ve všech srovnávaných kategoriích piv. Ve srovnání s ostatními konkurenčními 

značkami pivo Zubr dosahuje také vysokých hodnot ND. Zubr společně se značkami 

Velkopopovický kozel a Radegast patří mezi piva, které se v prodejnách vyskytují nejčastěji. 

Nejvyšší hodnotu ND (100 %) dosahuje Zubr  v rámci světlého výčepního piva 

v neřetězcových prodejnách. Nejméně se Zubr vyskytuje v řetězcových prodejnách 

v kategorii tmavých výčepních piv, kde hodnota ND dosahuje 20 %.  

4.2 Cenová hladina  

Analýza cenové hladiny je založena na porovnávání průměrných cen výrobků. 

V rámci výzkumu byly sledovány ceny výrobků 11ti značek piva, a to pro každý druh piva 

zvlášť. Ze získaných údajů pak byla vypočtena průměrná cena každého výrobku i průměrná 

cena piva dané kategorie.   

U piva existuje více možností balení o různém objemu. Nejčastěji je pivo baleno do 

skleněných lahví  nebo plechovek o objemu 0,5 l či 0,33 l. U piva je obal velmi důležitý, to 

dokládá i jeho cena. Ceny piva v plechovkách jsou mnohem vyšší než ceny piva ve 

skleněných lahvích o stejném objemu. Při přepočítání cen pouze na jednu možnost obalu nebo 

bez zohlednění typu obalu bych se dopustila velkého zkreslení, proto jsem při výpočtech 

průměrných cen počítala zvlášť ceny piva baleného ve skleněných lahvích a zvlášť ceny piva 

v plechovkách. V obou případech jsem se zaměřila na balení o objemu 0,5 l.  

Všichni mnou sledovaní výrobci piva balí pivo pouze do skleněných lahví nebo 

plechovek, výjimkou je pivo ZUBR, které pivo balí i do PET lahví. Cenu piva ZUBR 

baleného do PET lahví jsem do výpočtů průměrných cen nezahrnovala, neboť by to vedlo ke 

zkreslení výsledků.  
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Cenová hladina jednotlivých druhů piv v řetězcových a nezávislých prodejnách  

 Cena piva se odvíjí nejen podle typu obalu, ale i podle druhu piva a typu prodejny, kde 

je pivo prodáváno, proto jsou získané údaje z výzkumu rozděleny právě podle těchto kritérií. 

Podrobné údaje jsou uvedeny v tabulkách v příloze č. 8.   

V rámci světlých výčepních piv nejnižší průměrnou cenu (7,50 Kč) má pivo Pardál od 

Budweiser Budvar balené ve skleněné láhvi. Cena světlých výčepních piv balených do 

skleněných lahví se pohybuje v intervalu od 7,50 až 10,67 Kč za 0,5 l. Pivo Classic z pivovaru 

Zubr (8,33 Kč), Holba a Litovel patří mezi piva s velmi nízkou cenou, jsou tak pro zákazníky 

velmi dostupná. Mezi nejlevnější světlá výčepní piva balená do plechovek patří opět piva 

značky Zubr (13,06 Kč), Holba, Litovel. Cena piv v plechovkách se nachází v intervalu od 

12,57 až 20,26 Kč za 0,5 l. Nejvyšší průměrné ceny jak ve skleněné láhvi, tak v plechovce 

dosahuje pivo Gambrinus (viz příloha č. 8, tab. č. 1 a 2).  

Cenově nejvíce dostupnými pivy v kategorii světlý ležák jsou shodně piva Premium 

(9,90 Kč) značek Litovel a Holba balená ve skleněné láhvi. Ceny světlých ležáků balených v 

lahvích se pohybují od 9,90 až 22,69 Kč za láhev. Mezi velmi dostupná piva patří i 

Velkopopovický kozel, Starobrno či Zubr, za který zákazníci zaplatí v průměru 10,98 Kč za 

láhev. Naopak nejvyšší průměrnou cenu má Pilsner Urquell, jehož průměrná cena je 22,69 Kč 

ve skleněné lahvi a 29,67 Kč v plechovce. Ceny světlých ležáků balených do plechovek se 

pohybují od 15,43 do 29,67 Kč za plechovku. Pivo Zubr Premium balené do plechovky se 

v pozorovaných prodejnách nenacházel (viz příloha č. 8, tab. č. 3 a 4).  

Cena tmavých výčepních piv se nachází v intervalu od 9,90 do 11,95 Kč za láhev.  

Nejnižší cenu 9,90 Kč za láhev má pivo Starobrno, nejvyšší 11,95 Kč za láhev má 

Velkopopovický kozel. Cena Zubru je v průměru 10,54 Kč za láhev. Ze sledovaných značek 

pouze pivo Krušovice balí tmavé výčepní pivo i do plechovek, jehož cena se pohybuje okolo 

17 Kč za plechovku (viz příloha č. 8, tab. č. 5 a 6).  

V kategorii nealkoholický piv se cena piva pohybuje od 9,66 do 11,87 Kč za láhev a 

12, 53 – 18,79 Kč za plechovku. Pivo Zubr ve skle stojí v průměru 10,15 Kč a v plechovce 

12,53 Kč, kde se jeví jako nejlevnější. Mezi nejlevnější nealkoholická piva ve skle patří 

Staropramen (viz příloh č. 8, tab. č. 7 a 8).  
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Z výzkumu vyplývá, že nízkou cenu piva ve všech kategoriích mají regionální značky 

Zubr, Holba, Litovel. Vysokou cenu má značka Pilsner Urquell a v některých případech i 

Gambrinus. Z pozorovaní bylo rovněž zjištěno, že v nezávislých prodejnách cena piva je ve 

většině případů vyšší než v řetězcových prodejnách. Rozdíl ale není tak patrný, pohybuje 

v desítkách haléřů až dvou korun, pouze u piva Pilsner Urquell dosahuje 9 Kč.  

Cenová hladina jednotlivých druhů piv s vyčleněním diskontních prodejen 

Pro další porovnání cenové hladiny jsem se zaměřila zvlášť na prodejny diskontního 

typu. Sledované prodejny jsem proto rozdělila do tří skupin, a to na řetězcové prodejny 

diskontního typu (tj. 4 prodejny), řetězcové prodejny nediskontního typu (11 prodejen) a 

nezávislé prodejny (6 prodejen). Za diskontní prodejny jsou brány prodejny sítí Penny market, 

Lidl, Plus Discount.  

Cenová hladina piv zde nemohla být porovnávána u tmavého výčepního piva, protože 

tento druh piva se v diskontních prodejnách nevyskytoval. V rámci kategorie pivo světlý 

ležák a nealkoholické pivo jsou porovnávány výsledky piv balených pouze ve skleněné láhvi, 

neboť tyto druhy se v plechovkách v diskontních prodejnách také nenacházely. Podrobné 

údaje jsou uvedeny v tabulkách č. 1 – 4 přílohy č. 9.  

Z výsledků výzkumu vyplývá, že ceny piva v řetězcových prodejnách diskontního 

typu jsou ve většině případů nižší než v řetězcových prodejnách nediskontního typu či v 

nezávislých prodejnách. Rozdíl se pohybuje v desítkách haléřů až dvou korun.   

4.3 Rozmístění piva v prodejně  

4.3.1 Umístění v sekci prodejny  

Hledisko umístění výrobku v prodejně je důležité z důvodu orientace zákazníka 

v prodejně. Rozdělení do sekcí dodává prodejně systematičnost a přehlednost. Pivo je 

alkoholický nápoj s nízkým obsahem alkoholu. Právě pro svůj nízký obsah alkoholu bývá 

někdy pivo umístěno dohromady s nealkoholickými nápoji, většina prodejen však zřizuje pro 

pivo samostatnou sekci.  

V rámci realizovaného výzkumu byly sekce, v nichž se pivo mohlo vyskytovat, 

rozděleny do tří skupin. První dvě skupiny byly ty, v nichž se pivo nejčastěji vyskytuje, a to 
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sekce pivo a sekce nealkoholické nápoje.  Pokud se pivo nenacházelo v žádné s těchto dvou 

sekcí, bylo vystaveno na jiných místech prodejny a ve formuláři byla zvolena sekce „jiné“.  

Z výzkumu vyplývá, že rozmístění piva do sekcí je ovlivněno typem prodejny. 

V řetězcových prodejnách se pivo z velké části vyskytovalo v sekci pivo, nejvíce (100 %) u 

značek Zubr, Holba, Krušovice, Starobrno, Budweiser Budvar a Velkopopovický kozel. Pivo 

Litovel se jako jediné ze sledovaných značek piv nacházelo i v sekci nealkoholických nápojů. 

Zbylé značky se nacházély i v jiných místech prodejny, nejednalo se však o sekce, ale o 

vyplnění prostoru mezi sekcemi, mezi uličkami apod.  

V nezávislých prodejnách se v sekci pivo vyskytovaly ze 100 % pouze značky 

Starobrno, Budweiser Budvar. Ostatní značky se také z velké části nacházely v sekci pivo, ale 

lze je najít i v sekci nealkoholických nápojů či na jiných místech prodejny, kde se těžce 

specifikuje sekce. Pivo Zubr se v sekci pivo vyskytovalo z 91,30 %. Palety dané značky se 

vždy nacházely v sekci pivo. Podrobné údaje jsou součástí přílohy č. 10.   

4.3.2 Palety na ploše  

U výrobku jako je pivo se předpokládá větší množství výskytu palet v prodejně než u 

jiného zboží. Ve všech pozorovaných prodejnách se vyskytovaly u piva palety, typ prodejny 

nemá na výskyt palet žádný vliv. Větší množství palet bylo nalezeno ve velkoplošných 

maloobchodních prodejnách.  

Výskyt palet ovlivňoval způsob balení piva. Pokud bylo pivo baleno ve skleněné lahvi 

o objemu 0,5 l, vyskytovaly se palety téměř u každé značky piva. Jestliže se však pivo 

v prodejně nacházelo v plechovce, bylo umístěno z velké části jen v regálech. Podrobné údaje 

se nacházejí v tabulce č. 4.2, kde jsou uvedeny procenta prodejen, v nichž se palety s danou 

značkou piva vyskytují.  
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Tab. č.  4.2: Výskyt palet u jednotlivých značek piv podle typu balení 

Způsob balení Značka  sklo (0, 5 l) plechovka (0,5 a 0,33 l) 
Zubr 92,45% 5,56% 
Holba 81,82% 0,00% 
Litovel 90,91% 0,00% 
Krušovice 71,43% 0,00% 
Staropramen 83,72% 0,00% 
Starobrno 88,89% 0,00% 
Budweiser Budvar 84,21% 14,29% 
Gambrinus 82,76% 0,00% 
Radegast 93,02% 0,00% 
Velkopopovický kozel 91,84% 6,25% 
Pilsner Urquell  78,26% 0,00% 

Palety na ploše se u piv balených do skleněných lahví o objemu 0,5 l vyskytovaly ve 

více než 90 %  prodejen u značek Radegast (93,02 %), Zubr (92,45 %), Velkopopovický 

kozel (91,84) a Litovel (90,91 %). Rozdíly ve výskytu palet u jednotlivých značek piv nejsou 

příliš významné.  

Pivo balené v plechovkách se vyskytovalo na paletách jen u značek Budweiser 

Budvar, Velkopopovický kozel a Zubr, a to jen v minimu prodejen. Ostatní konkurenční 

značky piva baleného v plechovkách se v pozorovaných prodejnách na paletách 

nevyskytovaly.  

Ostatní alternativy balení (skleněná láhev o objemu 0,33 l a PET láhev o objemu 1,5 l) 

se v pozorovaných maloobchodních prodejnách na paletách nenacházely.  

4.3.3 Umístění v regále 
 
Vertikální umístění  

Vertikální umístění udává, v jaké výšce v regále je zboží vystaveno. 

V maloobchodních prodejnách bylo sledováno pět pásem u vybraných značek piv, přičemž 

rozhodující je pásmo v úrovni očí.  

Z tabulky č. 4.3 vyplývá, že v pásmu ve výši očí se nejvíce vyskytovalo pivo značky 

Budweiser Budvar, Litovel a Zubr. I u ostatních konkurenčních značek je podíl výskytu 

v pásmu ve výši očí více než 50 %, výjimku tvoří pivo Pilsner Urquell, Staropramen a 

Gambrinus.  

V pásmu nad úrovní očí má nejvyšší podíl pivo Staropramen (31,58 %), Pilsner 

Urquell (29,41 %), Budweiser Budvar (23,08 %) a Gambrinus (21,74 %). Ostatní piva mají 
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hodnoty výskytu v tomto pásmu výrazně nižší. Pivo Zubr dosahuje v pásmu nad úrovní očí 

nízkých hodnot, ale piva Holba a Litovel dosahují příznivějších výsledků, neboť se v tomto 

pásmu nevyskytují vůbec.  

Tab. č.  4.3: Vertikální umístění piva 

Značka piva 
Pásmo 

Zubr Holba  Litovel  Krušovice Staropramen Budweiser 
Budvar Gambrinus Radegast Velkopop. 

kozel  
Pilsner 
Urquell

úroveň kolen  18,18% 25,00% 0,00% 0,00% 21,05% 0,00% 8,70% 11,54% 12,50% 5,88%
úroveň uchopení 0,00% 0,00% 0,00% 17,65% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 12,50% 5,88%
úroveň dohledu 3,03% 25,00% 25,00% 17,65% 0,00% 0,00% 34,78% 15,38% 6,25% 11,76%
úroveň očí  69,70% 50,00% 75,00% 52,94% 47,37% 76,92% 34,78% 53,85% 62,50% 47,06%
nad úrovní očí 9,09% 0,00% 0,00% 11,76% 31,58% 23,08% 21,74% 11,54% 6,25% 29,41%
Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pozn. Žádné z piv nebylo vystaveno současně ve více pásmech.  

Horizontální umístění  

Umístění výrobku v regále se měří podle počtu obsazených pozic. Větší množství 

obsazených pozic zvyšuje pravděpodobnost nákupu. V odborné literatuře se uvádí, že 

optimální počet facingů pro výrobek je asi 6.  

Pilsner Urquell dosahuje nejvyššího průměrného počtu facingů (7,35) v pozorovaných 

maloobchodních prodejnách. Příznivých výsledků dosahuje i pivo Krušovice (5,06). Značky 

Zubr, Budweiser Budvar, Gambrinus, Radegast, Velkopopovický kozel dosahovaly přibližně 

stejného průměrného počtu facingů (4,46 – 4,92), podrobné údaje jsou uvedeny v tab. č. 4.4.   

Tab. č.  4.4: Průměrný počet facingů u jednotlivých značek piv 

Značka piva Průměrný počet 
facingů Značka piva Průměrný počet 

facingů 

Zubr 4,82 Budweiser Budvar 4,92 
Holba 2,75 Gambrinus 4,61 
Litovel 2,00 Radegast 4,46 
Krušovice 5,06 Velkopopovický kozel 4,66 
Staropramen 3,42 Pilsner Urquell 7,35 

Výsledky jsem analyzovala i podle druhu piva, podrobné údaje pro piva balená ve 

skleněných lahvích i plechovkách jsou uvedeny v tabulkách přílohy č. 11.  

V rámci světlého výčepního piva má nejvyšší průměrný počet facingů pivo Krušovice 

Mušketýr, které má obsazených 6,20 pozic. Podobných výsledků dosahuje i pivo ZUBR Gold 

(6,17), Velkopopovický kozel Světlý (6,15) a Gambrinus Světlý (6), (viz příloha č. 11, tab. č. 

1).  
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U kategorie pivo světlý ležák dosahují všechny značky piv mnohem nižšího počtu 

facingů než u světlého výčepního piva. Výjimku však tvoří pivo Pilsner Urquell, které má 

v průměru více jak 7 obsazených pozic. V porovnání s ostatními konkurenty Pilsner Urquell 

má v prodejnách až dvojnásobně více facingů, než jiná piva této kategorie. Pivo ZUBR má 

v průměru obsazených 2,5 pozic (viz příloha č. 11, tab. č. 2).  

Významnou pozici na trhu u nealkoholických piv zaujímá Radegast Birell, které má 

obsazených v průměru asi 6,38 pozic. V porovnání s pivem ZUBR Free (3,40 facingů) podle 

počtu obsazených pozic je Radegast Birell mnohem více viditelný pro zákazníky (viz příloha 

č. 11, tab. č. 3).  

V rámci tmavého výčepního piva dosahuje vysoký průměrný počet facingů (8) pivo 

Krušovice Černé. Největší počet facingů (20 facingů) tohoto piva byl v hypermarketu Tesco. 

Ostatní tmavá výčepní piva dosahují nižšího počtu facingů, u piva Velkopopovický kozel 

Černý je to 3,43 a u piva ZUBR Classic tmavé 3 (viz příloha č. 11, tab. č. 4). 

Pozn. V tabulkách týkajících se pásma a počtu facingů nejsou uvedeny údaje pro pivo 

Starobrno, protože se tato značka piva nevyskytovala v regálech, ale pouze na paletách na 

ploše. Proto nebylo možné sledovat pásmo ani facing.  

4.4 P.O.S. materiály 

Součástí výzkumu bylo i sledování výskytu P.O.S. materiálů. Tyto materiály patří do 

významné oblasti marketingové komunikace firmy. Z celkového počtu pozorovaných 

prodejen se P.O.S. materiály vyskytovaly ve 47, 62 % prodejnách. V rámci řetězcových 

prodejen se P.O.S. materiály nacházely ve 40 % těchto prodejen, v rámci nezávislých 

prodejen v 66,67 % prodejnách.  

U  maloobchodních řetězců se P.O.S. materiály nacházely pouze v prodejnách sítí 

Hruška, Moravia trading a Foldr (v 6ti prodejnách z 15ti řetězcových). Nejvíce P.O.S. 

materiálů se v řetězcových podejnách nacházelo u piva značky Pilsner Urquell (33,33 %), 

dále pak shodně u značek Zubr, Staropramen, Radegast a Velkopopovický kozel 26,67 %. 

V nezávislých prodejnách se nejvíce vyskytovaly P.O.S. materiály u značky Velkopopovický 

kozel (66,67 %). Pivo Zubr mělo své P.O.S. materiály umístěno asi ve 33,33 % nezávislých 

prodejen.  
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Tab. č.  4.5: Výskyt P.O.S materiálů u jednotlivých značek piv podle typu prodejny 

Značka 
Prodejny 

Zubr Holba Staropramen Starobrno Gambrinus Radegast Velkopop. 
kozel 

Pilsner 
Urquell 

Řetězcové 26,67% 6,67% 26,67% 0,00% 20,00% 26,67% 26,67% 33,33% 
Nezávislé  33,33% 0,00% 16,67% 16,67% 50,00% 50,00% 66,67% 33,33% 
Celkem 30,00% 3,33% 21,67% 8,33% 35,00% 38,33% 46,67% 33,33% 

Pozn. Značky, u kterých se P.O.S. materiály vůbec nevyskytovaly, nejsou v tabulce 

pro přehlednost uvedeny.  

Jako P.O.S. materiál se nejčastěji v prodejnách nacházel plakát ve folii umístěný na 

bedně piva dané značky. Méně často se v prodejnách nacházely plakáty na stěně, vyskytovaly 

se  pouze u značek Velkopopovický kozel, Radegast, Gambrinus a Pilsner Urquell. Jako další 

P.O.S. materiály byly v prodejnách nalezeny 2 železné stojany Pilsner Urquell, a to pouze 

v prodejnách Hruška a Foldr v Přerově. V jedné nezávislé prodejně se také nacházel 3D 

materiál piva Pilsner Urquell. V prodejně Hruška má svůj 3D materiál i Staropramen.  
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5 Návrhy a doporučení  

Jednotlivé návrhy a doporučení pro pivovar ZUBR vycházejí z výsledků výzkumu a 

jsou rozděleny do tří částí, a to na doporučení k cenám a distribuci piva ZUBR, doporučení 

k umístění piva ZUBR v prodejnách a doporučení k P.O.S. aktivitám. Hodnoty z kvantitativní 

analýzy maloobchodu dosahují dobrých výsledků, proto má doporučení směřují zejména do 

oblasti umístění výrobků v prodejnách (počet obsazených pozic, obsazené pásmo 

v prodejnách) a marketingových komunikačních aktivit.  

5.1 Doporučení k cenám a k distribuci piva ZUBR 
 
Numerická distribuce  

Výsledky výzkumu ukázaly výbornou dostupnost piva ZUBR v Přerově a Lipníku n. 

B. Pivovar by měl udržovat numerickou distribuci na stávající úrovni, popř. ji zvyšovat, a to 

především v řetězcových prodejnách. Doporučuji pivovaru, aby do prodejen dodával všechny 

své výrobky, aby se tak v každé prodejně nacházely vždy všechny druhy piva ZUBR. Dále 

navrhuji zjistit numerickou distribuci i v dalších regionech.   

Cenová úroveň 

Výzkumem jsem zjistila, že pivo ZUBR má nižší cenu v porovnání s konkurencí a 

tudíž je pro zákazníky mnohem více cenově dostupné než ostatní konkurenční piva. 

Doporučuji udržovat tuto nízkou cenu.  

5.2 Doporučení k umístění piva ZUBR v prodejnách 
 
Umístění výrobku v sekci prodejny  

Pivo ZUBR se nacházelo v sekci piva ve všech řetězcových prodejnách. Doporučuji, 

aby i v nezávislých prodejnách bylo pivo zařazeno výhradně do této sekce, a to z důvodu 

jednotného vystupování vůči spotřebitelům ve všech typech prodejen.  

Palety na ploše  

Pivo ZUBR balené ve skle bylo téměř v 93 % prodejen umístěno i na paletách. Co se 

týká výskytu palet u ZUBRa baleného do plechovek, výskyt byl minimální, přesto vyšší  než 

u většiny konkurentů. Doporučuji dále umísťovat pivo i na paletách.  
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Vertikální umístění výrobku   

Výrobek se nacházel téměř ve všech výškových úrovních, nejvíce v úrovni očí, ale 

velké zastoupení má značka i v úrovni kolen. Doporučuji přesunout pivo ZUBR z pásma 

kolen do pásma v úrovni očí, případně na úroveň dohledu. Tímto přesunem by se pivo ZUBR 

stalo více viditelným pro zákazníky, což by mohlo vést ke zvýšení jeho prodejnosti.    

Počet obsazených pozic 

Celkový počet obsazených pozic piva ZUBR bez ohledu na druhy piva je poměrně 

vysoký. Pivo ZUBR patří mezi značky piv, které mají nejvíce obsazených pozic v regálech. 

Nízký počet obsazených pozic oproti konkurenci má ZUBR Premium v rámci kategorie 

světlých ležáků a ZUBR Classic tmavé v kategorii tmavých výčepních piv. Doporučuji 

obsazovat více pozic i v těchto kategoriích, minimálně 4 – 5 pozic.  

5.3 P.O.S. aktivity 

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že výskyt P.O.S. materiálů piva ZUBR je menší než u 

konkurence. Nízký výskyt se týká především nezávislých prodejen, doporučuji, aby se na tyto 

prodejny pivovar zaměřil a umísťoval zde své P.O.S. materiály.  

Výzkumem bylo dále zjištěno, že pivo ZUBR i jiné konkurenční značky velmi málo 

investují do umísťování P.O.S. materiálů v řetězcových prodejnách. P.O.S. materiály se 

nacházely pouze v prodejnách sítí Hruška, Moravia trading a Foldr. Jelikož řetězcové 

maloobchodní prodejny vykazují nejvíce tržeb ze všech maloobchodních prodejen, myslím si, 

že by zde měl pivovar investovat do umístění P.O.S. materiálů, a to v prodejnách v sídle 

pivovaru i v jiných regionech. Zvýšil byl tak svou jedinečnost v okolí a značka ZUBR by se 

více dostávala do povědomí zákazníků.  

Pro zlepšení konkurenceschopnosti piva ZUBR dále doporučuji, aby pivovar rozšířil 

svou nabídku P.O.S. materiálů. U piva ZUBR se v prodejnách nacházely pouze plakáty 

umístěné na bednách piva, u konkurence se vyskytovaly navíc i stojany nebo plakáty na 

stěnách prodejny. Doporučuji, aby pivovar v maloobchodních prodejnách úmísťoval také 

plakáty na stěnách, popř. jiné P.O.S. materiály z důvodu odlišení se od konkurence.  

Pivovar ZUBR sponzoruje přerovský hokej a je součástí hokejového klubu HC ZUBR 

Přerov. Myslím, že by P.O.S. materiály v prodejnách mohly být spojeny s touto aktivitou. 
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Navrhuji u piva ZUBR vyvěsit letáčky (pozvánky) na jednotlivé turnaje HC ZUBRA Přerov a 

spojit tím sílu chuti se silou vítězství. Opět by se pivo ZUBR dostalo více do povědomí 

zákazníků, kteří by si samotnou značku i pivo spojovali více se sportovními aktivitami.  
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Závěr  

Tématem mé bakalářské práce byla analýza konkurenční pozice piva ZUBR. Cílem 

bakalářské práce bylo zjistit zastoupení regionální značky piva ZUBR a konkurenčních 

značek v maloobchodních prodejnách v Přerově a na základě získaných informací navrhnout 

pivovaru ZUBR opatření, která povedou ke zlepšení konkurenční pozice piva ZUBR na 

regionálním trhu.  

Předložená bakalářská práce se nejprve zabývá teoretickými východisky souvisejícími 

s řešenou problematikou, konkrétně se jedná o vymezení konkurence, maloobchodu, dále se 

věnuji problematice analýzy konkurenční pozice metodou pozorování v maloobchodních 

prodejnách.   

Následuje stručná charakteristika pivovaru ZUBR Přerov zahrnující vznik pivovaru i 

značky ZUBR, popis sortimentu a možnosti balení výrobků. Pozornost je věnována i 

charakteristice makroprostředí a subjektům trhu (zákazníkům, distributorům, dodavatelům, 

konkurenci a veřejnosti) pivovaru ZUBR.  

Teoretická východiska, charakteristika společnosti a jejího marketingového prostředí 

se staly podkladem pro praktické řešení problému.  

Cílem zkoumání bylo zjištění hodnot numerické distribuce a prodejních cen piva 

ZUBR a konkurenčních značek piv, dále způsobu umístění piva ZUBR v jednotlivých 

maloobchodních prodejnách a využívání P.O.S. materiálů. Pomocí metody pozorování 

v maloobchodních prodejnách bylo sledováno 11 značek piv včetně piva ZUBR, a to v 21 

prodejnách v Přerově a v Lipníku nad Bečvou.  

Z výzkumu vyplynulo, že hodnoty numerické distribuce i prodejní ceny dosahují u 

piva ZUBR dobrých výsledků. Méně uspokojivé výsledky byly zjištěny u vystavování piva. 

Doporučila jsem pivovaru zaměřit se především na umísťování P.O.S. materiálů v 

maloobchodních prodejnách, aby tak vynikla jeho výjimečnost v okolí. Další návrhy a 

doporučení se týkají umísťování piva ZUBR a podpůrných komunikačních aktivit piva 

ZUBR.  
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Seznam použitých zkratek  
 
 
Zkratka  Význam  
aj.  a jiné  
apod.  a podobně  
č. číslo 
ČD České dráhy 
ČR Česká republika 
EU Evropská unie 
HDP hrubý domácí produkt 
hl hektolitr 
Ing.  inžernýr 
Kč. koruny 
kJ  kiloJoul 
km kilometr 
km2 kilometr čtverečný 
ks kusy 
l litr 
Lipník n. B. Lipník nad Bečvou  
m2 metr čtverečný 
mil. milion 
ml mililitr  
např.  například 
ND numerická distribuce 
Obr.  obrázek 
popř. popřípadě 
Sb. sbírka 
str. strana 
Tab. tabulka 
tj. to je 
tzn. to znamená 
vč. včetně 
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Etikety jednotlivých druhů piva pivovaru ZUBR 
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Příloha č. 2  

 Možnosti balení piva ZUBR 
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Obrázek č. 3: Karton PET lahví  Obrázek č. 4: Karton plechovek 
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 Příloha č. 3  

 Ukázka jednotlivých typů balení piva ZUBR 
 
Obrázek č. 1: Zubr CLASSIC - světlé výčepní pivo 

 
Obrázek č. 3: Zubr CLASSIC TMAVÉ - 

tmavé výčepní pivo 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 4: Zubr GOLD - světlé výčepní pivo 
 

 
Obrázek 5: Zubr PREMIUM - světlý ležák 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 6: Zubr FREE – nealkoholické 
pivo 

 
 

Zdroj: [20]   
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Trh s pivem v České republice 
 
 
 

Graf č. 1: Vývoj počtu pivovarů v ČR  
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Graf č. 2: Výstav piva (mil. hl.) v ČR 
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Zdroj: [13] 



Příloha č. 5 

Pozorovací formulář 
Prodejna:                 

Datum navštívení:                 
           

Umístění 
v regále ZUBR Typ piva  Balení  Výskyt v prodejně 

(sekce) pásmo facing 

Palety 
na 

ploše 
Cena Akce P.O.S. Poznámka 

1,5 l PET láhev                   
0,5 l sklo láhev                   CLASSIC  světlé výčepní 
0,5 l plechovka                   

CLASSIC 
TMAVÉ  tmavé výčepní 0,5 l sklo láhev                   

0,5 l sklo láhev                   GOLD světlé výčepní 0,5 l plechovka                   
1,5 l PET láhev                   
0,5 l sklo láhev                   
0,33 l VICHY láhev                   

PREMIUM světlý ležák 

0,33 l plechovka                   
0,5 l sklo láhev                   FREE nealkoholické 0,5 l plechovka                   

 
 
 
 

Umístění 
v regále Holba Typ piva Balení  Výskyt v prodejně 

(sekce) pásmo facing 

Palety 
na 

ploše 
Cena  Akce P.O.S. Poznámka 

Premium  světlý ležák 0,5 l sklo láhev                   
0,5 l sklo láhev                   Šerák   světlé výčepní 0,5 l plechovka                   

Classic  světlé výčepní 0,5 l sklo láhev                   



Umístění 
v regále Litovel Typ piva Balení  Výskyt v prodejně 

(sekce) pásmo facing 

Palety 
na 

ploše 
Cena  Akce P.O.S. Poznámka 

0,5 l sklo láhev                   
0,33 l VICHY láhev                   Premium  světlý ležák 
0,33 l plechovka                   
0,5 l sklo láhev                   Classic  světlé výčepní 
0,5 l plechovka                   

Moravan  světlé výčepní 0,5 l sklo láhev                   
Dark  tmavé výčepní 0,5 l sklo láhev                   
Free nealkoholické 0,5 l sklo láhev                   

 
 
 

Umístění 
v regále Krušovice Typ piva Balení  Výskyt v prodejně 

(sekce) pásmo facing 

Palety 
na 

ploše 
Cena  Akce P.O.S. Poznámka 

0,5 l sklo láhev                   
0,5 l plechovka                   Světlé světlé výčepní 
0,33 l plechovka                   
0,5 l sklo láhev                   
0,33 l sklo láhev                   Černé tmavé výčepní 
0,5 l plechovka                   
0,5 l sklo láhev                   
0,5 l plechovka                   Mušketýr  světlé výčepní 
0,33 l  plechovka                   
0,5 l sklo láhev                   
0,33 l sklo láhev                   Imperial  světlý ležák 
0,5 l plechovka                   

Radler  Beer & Lemon 0,5 l plechovka                   
Jibulejní ležák světlý ležák 0,5 l sklo láhev                   

 



 
 

Umístění 
v regále Staropramen Typ piva Balení  Výskyt v prodejně 

(sekce) pásmo facing 

Palety 
na 

ploše 
Cena  Akce P.O.S. Poznámka 

0,5 l sklo láhev                   
0,5 l plechovka                   Světlý  světlé výčepní 
0,33 l plechovka                   
0,5 l sklo láhev                   
0,33 l sklo láhev                   Ležák  světlý ležák 
0,33 l plechovka                   
0,5 l sklo láhev                   Nealko nealkoholické 
0,33 l plechovka                   

Černý  tmavý ležák 0,5 l sklo láhev                   

D pivo  snížený obsah 
cukru 0,5 l sklo láhev 

                  
Granát  speciální  0,5 l sklo láhev                   

 
 
 

Umístění 
v regále Starobrno Typ piva  Balení  Výskyt v prodejně 

(sekce) pásmo facing 

Palety 
na 

ploše 
Cena Akce P.O.S. Poznámka 

Osma  světlé výčepní 0,5 l sklo láhev                   
Tradiční  světlé výčepní  0,5 l sklo láhev                   
Černé  tmavé výčepní  0,5 l sklo láhev                   

Řezák polotmavé 
výčepní 0,5 l sklo láhev 

                  
Medium  světlý ležák 0,5 l sklo láhev                   

0,5 l sklo láhev                   Ležák světlý ležák  
0,33 l plechovka                   

Fríí  nealkoholické 0,5 l sklo láhev                   



Umístění 
v regále 

Budweiser 
Budvar Typ piva Balení  Výskyt v prodejně 

(sekce) pásmo facing 

Palety 
na 

ploše 
Cena  Akce P.O.S. Poznámka 

0,5 l sklo láhev                   
0,33 l sklo láhev                   
0,5 l plechovka                   

Světlý ležák světlý ležák 

0,33 l plechovka                   
0,5 l sklo láhev                   
0,5 l plechovka                   Světlé výčepní světlé výčepní  
0,33 l plechovka                   

Tmavý ležák tmavý ležák 0,5 l sklo láhev                   

0,5 l sklo láhev                   Nealkoholické 
pivo nealkoholické 

0,33 l sklo láhev                   
Bud Super 

Strong  speciální pivo 0,33 l sklo láhev 
                  

Pardál  světlé výčepní  0,5 l sklo láhev                   
 
 
 
 
 

Umístění 
v regále Gambrinus Typ piva Balení  Výskyt v prodejně 

(sekce) pásmo facing 

Palety 
na 

ploše 
Cena Akce P.O.S. Poznámka 

0,5 l sklo láhev                   
0,5 l plechovka                   Světlý  světlé výčepní 
0,33 l plechovka                   
0,5 l sklo láhev                   
0,5 l plechovka                   Premium  světlý ležák 
0,33 l plechovka                   

Se sníženým 
obsahem cukru

snížený obsah 
cukru 0,5 l sklo láhev 

                  



Umístění 
v regále Radegast Typ piva Balení  Výskyt v prodejně 

(sekce) pásmo facing 

Palety 
na 

ploše 
Cena Akce P.O.S. Poznámka 

0,5 l sklo láhev                   
0,33 l sklo láhev                   
0,5 l plechovka                   Premium  světlý ležák 

0,33 l plechovka                   
0,5 l sklo láhev                   Original  světlé výčepní 
0,5 l plechovka                   
0,5 l sklo láhev                   
0,33 l sklo láhev                   Birell  nealkoholické 
0,33 l plechovka                   

 
Umístění 

v regále 
Velkopopovický 

kozel  Typ piva Balení  Výskyt v prodejně 
(sekce) pásmo facing 

Palety 
na 

ploše 
Cena Akce P.O.S. Poznámka 

0,5 l sklo láhev                   Světlý  světlé výčepní 0,5 l plechovka                   
0,5 l sklo láhev                   11° Medium světlý ležák 0,5 plechovka                    
0,5 l sklo láhev                   Premium  světlý ležák 
0,5 l plechovka                   

Černý  tmavé výčepní 0,5 l sklo láhev                   
 

Umístění 
v regále Pilsner Urquell Typ piva  Balení  Výskyt v prodejně 

(sekce) pásmo facing 

Palety 
na 

ploše 
Cena Akce P.O.S. Poznámka 

0,5 l sklo láhev                   
0,33 l sklo láhev                   
0,5 l plechovka                   Pilsner Urquell světlý ležák 

0,33 l plechovka                   
 
 

Příloha č. 6 



Struktura vzorku prodejen 
 
      Tab. č. 1: Struktura vzorku prodejen 
 

Prodejna Typ 
prodejen Ulice Město 

Potraviny neřetězcové Kainarova Přerov 
Potraviny  neřetězcové Purkyňova Přerov 
Potraviny Horáčková neřetězcové Na Bečvě Lipník n. B.
Potraviny pod podloubím neřetězcové náměstí T. G. Masaryka Lipník n. B.
Potraviny u sokolovny neřetězcové Bratrská  Lipník n. B.
Smíšené zboží neřetězcové Svat. Čecha Lipník n. B.
Albert řetězcové Želatovská Přerov 
Billa řetězcové Kopaniny Přerov 
Coop řetězcové Komenského Přerov 
Delvita řetězcové Čechova Přerov 
Foldr řetězcové Souhradní Lipník n. B.
Foldr řetězcové Dr. Milady Horákové Přerov 
Hruška řetězcové náměstí T. G. Masaryka Lipník n. B.
Hruška řetězcové Velká Dlážka Přerov 
Hypernova řetězcové Denisova Přerov 
Kaufland řetězcové Lipnická  Přerov 
Lidl řetězcové Lipnická Přerov 
Moravia trading řetězcové Zahradní Lipník n. B.
Moravia trading řetězcové Dr. Milady Horákové Přerov 
Penny market řetězcové Hranická  Lipník n. B.
Penny market řetězcové bří. Hovůrkových Přerov 
Plus Discount  řetězcové Za Mlýnem Přerov 
Tesco řetězcové Kojetínská Přerov 

 



 Příloha č. 7  

Numerická distribuce podle druhu piva 
 

       Tab. č. 1: ND výrobku – pivo světlé výčepní            Tab. č. 2: ND výrobku – pivo světlý ležák 
 

ND výrobku - pivo světlé výčepní  ND výrobku - pivo světlý ležák 
Typ prodejny  Typ prodejny  Značka Výrobek  řetězcové neřetězcové  Značka Výrobek  řetězcové neřetězcové 

Zubr  Classic 93,33% 100,00%  Zubr Premium 60,00% 50,00% 
Zubr Gold 53,33% 33,33%  Holba Premium 13,33% 0,00% 
Holba  Šerák 26,67% 0,00%  Krušovice  Imperial 6,67% 0,00% 
Holba  Classic 33,33% 0,00%  Krušovice  Jubilejní ležák 13,33% 0,00% 
Krušovice Světlé 20,00% 0,00%  Litovel Premium 6,67% 0,00% 
Krušovice Mušketýr 26,67% 0,00%  Staropramen Ležák 46,67% 16,67% 
Litovel Classic 53,33% 0,00%  Starobrno Medium 20,00% 0,00% 
Litovel  Moravan 20,00% 0,00%  Starobrno Ležák 6,67% 0,00% 
Staropramen Světlý 66,67% 66,67%  Budweiser Budvar Světlý ležák 33,33% 16,67% 
Starobrno Osma 0,00% 0,00%  Gambrinus Premium 40,00% 33,33% 
Starobrno  Tradiční 13,33% 16,67%  Radegast Premium 66,67% 50,00% 
Budweiser Budvar  Světlé výčepní 46,67% 33,33%  Velkopopovický kozel Medium 40,00% 33,33% 
Budweiser Budvar Pardál 0,00% 16,67%  Velkopopovický kozel Premium 40,00% 0,00% 
Gambrinus Světlý 73,33% 83,33%  Pilsner Urquell Světlý ležák 100,00% 100,00% 
Radegast Original 86,67% 83,33%      
Velkopopovický kozel Světlý 100,00% 83,33%      

 
                                Tab. č. 3: ND výrobku – pivo nealkoholické            Tab. č. 4: ND výrobku – pivo tmavé výčepní  

ND výrobku - pivo nealkoholické  ND výrobku - pivo tmavé výčepní 
Typ prodejny   Typ prodejny Značka Výrobek  řetězcové neřetězcové  Značka Výrobek  řetězcové neřetězcové

Zubr Free 46,67% 50,00%  Zubr Classic tmavé 20,00% 33,33% 
Litovel  Free 0,00% 0,00%  Krušovice Černé 26,67% 0,00% 
Staropramen Nealko 40,00% 16,67%  Litovel Dark 6,67% 0,00% 
Starobrno Fríí 0,00% 0,00%  Starobrno Černé 6,67% 0,00% 
Budweiser Budvar Nealkoholické 20,00% 0,00%  Velkopopovický kozel Černý 66,67% 66,67% 
Radegast Birell 73,33% 50,00%      

 
 



Příloha č. 8 

Cena piva podle jeho druhu, typu balení a typu prodejny  
 
 

Tab. č. 1: Pivo světlé výčepní ve skleněné láhvi     Tab. č. 2: Pivo světlé výčepní v plechovce  
 

Pivo světlé výčepní ve SKLENĚNÉ LÁHVI o objemu 0,5 l   Pivo světlé výčepní v PLECHOVCE o objemu 0,5 l  
Průměrná cena [Kč]  Průměrná cena [Kč] 

 Značka Výrobek  Řetězcové 
prodejny 

Neřetězcové 
prodejny 

Průměrná cena 
celkem [Kč] 

 
Značka Výrobek  Řetězcové 

prodejny 
Neřetězcové 

prodejny 

Průměrná cena 
celkem [Kč] 

Classic 8,04 9,12 8,33  Classic 12,00 14,34 13,06 Zubr 
Gold 9,53 10,55 9,76  

Zubr 
Gold 17,70 17,20 17,58 

Šerák 9,53 x 9,53  Holba  Šerák 13,20 x 13,20 Holba  
Classic 8,52 x 8,52  Světlé 16,9 x 16,9 
Světlé 8,25 x 8,25  

Krušovice 
Mušketýr 17,60 x 17,60 Krušovice 

Mušketýr 9,10 x 9,10  Litovel  Classic 12,57 x 12,57 
Classic 8,17 x 8,17  Staropramen Světlý 16,52 17,21 16,69 Litovel 
Moravan 8,53 x 8,53  Budweiser  Budvar Světlé 18,68 x 18,68 

Staropramen Světlý 9,35 10,07 9,52  Gambrinus Světlý 20,26 x 20,26 
Osma x x x  Radegast Original 18,10 x 18,10 Starobrno 
Tradiční 8,90 9,10 8,97  Velkopop. kozel Světlý 13,86 16,50 14,16 
Světlé 9,73 9,70 9,72  Průměrná cena [Kč]       16,20 Budweiser  Budvar 
Pardál x 7,50 7,50       

Gambrinus Světlý 10,36 11,34 10,67       
Radegast Original 9,25 9,40 9,29       

Velkopop. kozel Světlý 8,61 9,24 8,77       
Průměrná cena [Kč]       9,17       

 
 
 
 

 



 
Tab. č. 3: Pivo světlý ležák ve skleněné láhvi    Tab. č. 4: Pivo světlý ležák v plechovce  
 

Pivo světlý ležák ve SKLENĚNÉ LÁHVI o objemu 0,5 l  Pivo světlý ležák v PLECHOVCE o objemu 0,5 l 
Průměrná cena [Kč]  Průměrná cena [Kč] 

 Značka Výrobek Řetězcové 
prodejny 

Neřetězcové 
prodejny 

Průměrná cena 
celkem [Kč] 

 
Značka Výrobek Řetězcové 

prodejny 
Neřetězcové 

prodejny 

Průměrná 
cena celkem 

[Kč] 
Zubr  Premium  10,61 12,07 10,98  Zubr  Premium  x x x 
Holba  Premium  9,90 x 9,90  Krušovice Imperial 16,9 x 16,9  

Imperial x x x  Litovel Premium  x x x Krušovice 
Jubilejní ležák 14,15 x 14,15  Staropramen Ležák 21,06 x 21,06 

Litovel Premium  9,90 x 9,90  Starobrno Ležák x x x 
Staropramen Ležák 13,06 14,50 13,24  Budweiser Budvar Světlý ležák 26,23 x 26,23 

Medium 12,23 x 12,23  Gambrinus Premium  26,15 x 26,15 Starobrno 
Ležák 10,90 x 10,90  Radegast Premium  20,59 x 20,59 

Budweiser Budvar Světlý ležák 16,30 16,20 16,28  Medium 15,43 x 15,43 
Gambrinus Premium  15,68 16,60 15,91  

Velkopop. kozel  
Premium  18,77 x 18,77 

Radegast Premium  13,06 12,63 12,96  Pilsner Urquell Světlý ležák 28,65 37,83 29,67 
Medium 10,53 10,95 10,64  Průměrná cena [Kč]       21,43 Velkopop. kozel  
Premium  12,30 x 12,30       

Pilsner Urquell Světlý ležák 22,76 22,43 22,69       
Průměrná cena [Kč]       14,60       

 
 

Tab. č. 5: Pivo tmavé výčepní ve skleněné láhvi     Tab. č. 6: Pivo tmavé výčepní v plechovce  
 

Pivo tmavé výčepní ve SLENĚNÉ LÁHVI o objemu 0,5 l  Pivo tmavé výčepní ve v PLECHOVCE o objemu 0,5 l 
Průměrná cena [Kč]  Průměrná cena [Kč] 

 Značka Výrobek Řetězcové 
prodejny 

Neřetězcové 
prodejny 

Průměrná cena 
celkem [Kč] 

 
Značka Výrobek Řetězcové 

prodejny 
Neřetězcové 

prodejny 

Průměrná cena 
celkem [Kč] 

Zubr  Classic tmavé 10,43 10,70 10,54  Krušovice Černé 17,47 x 17,47 
Krušovice Černé 10,48 x 10,48       

Litovel  Dark 11,00 x 11,00       
Starobrno Černé  9,90 x 9,90       

Velkopop. Kozel Černý 11,82 12,22 11,95       
Průměrná cena [Kč]       11,34       

 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
Tab. č. 7: Pivo nealkoholické ve skleněné láhvi     Tab. č. 8: Pivo nealkoholické v plechovce 

 

Pivo nealkoholické ve SKLENĚNÉ LÁHVI o objemu 0,5 l  Pivo nealkoholické v PLECHOVCE o objemu 0,5 l 
Průměrná cena [Kč]  Průměrná cena [Kč] 

 Značka Výrobek Řetězcové 
prodejny 

Neřetězcové 
prodejny 

Průměrná cena 
celkem [Kč] 

 
Značka Výrobek Řetězcové 

prodejny 
Neřetězcové 

prodejny 

Průměrná cena 
celkem [Kč] 

Zubr  Free 10,16 10,13 10,15  Zubr  Free 12,53 x 12,53 
Litovel  Free x x x  Staropramen  Nealko 16,52 x 16,52 

Staropramen  Nealko 9,55 10,30 9,66  Radegast  Birrell  18,79 x 18,79 
Starobrno  Fríí x x x  Průměrná cena [Kč]       15,78 

Budweiser Budvar Nealkoholické 9,90 x 9,90       
Radegast  Birell  11,67 12,60 11,87       

Průměrná cena [Kč]       10,77       
 



Příloha č. 9 

Cena piva podle jeho druhu, typu balení s vyčleněním diskontních prodejen  
 
 

Tab. č. 1: Pivo světlé výčepní ve skleněné láhvi      Tab. č. 2: Pivo světlé výčepní v plechovce   
   

Pivo světlé výčepní ve SKLENĚNÉ LÁHVI o objemu 0,5 l   Pivo světlé výčepní v PLECHOVCE o objemu 0,5 l  
Průměrná cena [Kč]  Průměrná cena [Kč] 

Řetězcové prodejny  Řetězcové prodejny Značka Výrobek  
diskontního 

typu 
nediskontního 

typu 

Nezávislé 
prodejny  

Průměrná 
cena celkem 

[Kč]  
Značka Výrobek  

diskontního 
typu 

nediskontního 
typu 

Nezávislé 
prodejny 

Průměrná 
cena celkem 

[Kč] 

Classic 7,77 8,12 9,12 8,33  Classic 10,20 12,90 14,34 13,06 Zubr 
Gold x 9,53 10,55 9,76  

Zubr 
Gold x x 17,20 17,58 

Šerák x 9,53 x 9,53  Holba  Šerák x 13,20 x 13,20 Holba  
Classic x 8,52 x 8,52  Světlé x 16,90 x 16,90 
Světlé 8,27 8,20 x 8,25  

Krušovice 
Mušketýr x 17,60 x 17,60 Krušovice 

Mušketýr x 9,10 x 9,10  Litovel  Classic 9,90 13,90 x 12,57 
Classic x 8,17 x 8,17  Staropramen Světlý x 16,52 17,21 16,69 Litovel 
Moravan x 8,53 x 8,53  Budweiser Budvar Světlé 20,45 16,90 x 18,68 

Staropramen Světlý 9,25 9,38   9,52  Gambrinus Světlý 19,55 20,35 x 20,26 
Osma x x x x  Radegast Original x 18,10 x 18,10 Starobrno 
Tradiční x 8,90 10,07 8,97  Velkopop. Kozel Světlý 13,50 13,98 16,50 14,16 
Světlé 9,40 9,86 x 9,72  Průměrná cena [Kč]         16,20 Budweiser Budvar 
Pardál x x 7,50 7,50        

Gambrinus Světlý 9,90 10,54 11,34 10,67        
Radegast Original 8,90 9,31 9,40 9,29        

Velkopop. kozel Světlý 7,90 8,87 9,24 8,77        
Průměrná cena [Kč]         9,17        

 
 
 
 
 



 
Tab. č. 3: Pivo světlý ležák ve skleněné láhvi 
 

Pivo světlý ležák ve SKLENĚNÉ LÁHVI o objemu 0,5 l  
Průměrná cena [Kč] 

Řetězcové prodejny 
Značka Výrobek  

diskontního 
typu 

nediskontního 
typu 

Nezávislé 
prodejny  

Průměrná 
cena celkem 

[Kč] 

Zubr  Premium  x 10,61 12,07 10,98 
Holba  Premium  x 9,90 x 9,90 

Imperial x x x x Krušovice 
Jubilejní ležák x 14,15 x 14,15 

Litovel Premium  x 9,90 x 9,90 
Staropramen Ležák 11,40 13,72 14,50 13,24 

Medium x 12,23 x 12,23 Starobrno 
Ležák x 10,90 x 10,90 

Budweiser Budvar Světlý ležák x 16,30 16,20 16,28 
Gambrinus Premium  x 15,68 16,60 15,91 
Radegast Premium  13,57 12,84 12,63 12,96 

Medium x 10,53 10,95 10,64 Velkopop. kozel  
Premium  x 12,30 x 12,30 

Pilsner Urquell Světlý ležák 19,65 21,77 22,43 22,69 
Průměrná cena [Kč]         14,60 

 
Tab. č. 4: Pivo nealkoholické ve skleněné láhvi   
 

Pivo nealkoholické ve SKLENĚNÉ LÁHVI o objemu 0,5 l  
Průměrná cena [Kč] 

Řetězcové prodejny Značka Výrobek  
diskontního 

typu 
nediskontního 

typu 

Nezávislé 
prodejny  

Průměrná 
cena celkem 

[Kč] 

Zubr  Free x 10,16 10,13 10,15 
Litovel  Free x x x x 

Staropramen  Nealko x 9,55 10,30 9,66 
Starobrno  Fríí x x x x 

Budweiser Budvar Nealkoholické x 9,90 x 9,90 
Radegast  Birell  10,63 12,06 12,60 11,87 

Průměrná cena [Kč]         10,77 

 



Příloha č. 10 

 
Umístění piva v sekci prodejny podle typu prodejny 

 
 
 
 

Tab. č. 1: Umístění piva v sekci prodejny podle typu prodejny 
 

Umístění piva v sekci prodejny podle typu prodejny 
Sekce 

Zubr Holba Litovel Krušovice Staropramen Starobrno Budweiser 
Budvar Gambrinus Radegast Velkopop. 

kozel 
Pilsner 
Urquell

Řetězcové prodejny 
Pivo  100,00% 100,00% 92,86% 100,00% 95,24% 100,00% 100,00% 97,06% 93,02% 100,00% 92,00%
Nealko 0,00% 0,00% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Jiné 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,76% 0,00% 0,00% 2,94% 6,98% 0,00% 8,00% 

Neřetězcové prodejny 
Pivo  91,30% x x x 66,67% 100,00% 100,00% 71,43% 90,91% 92,31% 71,43%
Nealko 4,35% x x x 33,33% 0,00% 0,00% 28,57% 9,09% 0,00% 14,29%
Jiné 4,35% x x x 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 14,29%

 



Příloha č. 11 

 
Průměrný počet facingů podle druhu piv 

 
                   Tab. č. 1: Počet facingů v kategorii světlých výčepních piv 
 

PIVO SVĚTLÉ VÝČEPNÍ 
Výrobce Zubr  Holba Krušovice Litovel Staropramen Budweiser  Budvar Gambrinus Radegast Velkopop. kozel 
Produkt Classic Gold Šerák Classic Světlé Mušketýr Classic Moravan Světlý Světlé výčepní Pardál Světlý Original Světlý 
Průměrný 
počet 
facingů 

5,41 6,17 2,50 3,00 2,67 6,20 1,67 0,00 3,63 5,50 0,00 6,00 4,00 6,15 

 
 
         Tab. č. 2: Počet facingů v kategorii světlých ležáků 
 

PIVO SVĚTLÝ LEŽÁK 
Výrobce Zubr  Holba  Krušovice Litovel Staropramen Budweiser  Budvar Gambrinus Radegast Velkopop. kozel Pilsner Uquell 
Produkt Premium Premium Imperial Jubil. ležák Premium Ležák Světlý ležák Premium Premium Medium Premium Světlý ležák 
Průměrný 
počet 
facingů 

2,50 3,00 2,00 2,00 3,00 4,33 5,43 3,00 3,13 4,17 3,33 7,35 

 
 
        Tab. č. 3: Počet facingů k kategorii nealkoholických piv           Tab. č. 4: Počet facingů v kategorii tmavých výčepních piv 
 

PIVO NEALKOHOLICKÉ  PIVO TMAVÉ VÝČEPNÍ 
Výrobce Zubr Litovel Staropramen Budweiser  Budvar Radegast   Výrobce Zubr Krušovice Litovel Velkopop. kozel  
Produkt Free Free Nealko Nealkoholické Birell  Produkt Classic tmavé Černé Dark Černý 

Průměrný počet 
facingů 3,40 0,00 3,00 1,00 6,38 

 

Průměrný 
počet 
facingů 

3,00 8,00 0,00 3,43 

 
Pozn: Hodnota 0 v tabulkách znamená, že výrobek byl umístěn pouze na paletách.  


