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Anotace  

Téma mé bakalářské práce zní Výroba, rozvoj, distribuce a reklama 

v mléčném průmyslu. Zde analyzuji historii zpracování mléka a počáteční procesy 

při výrobě sýrů a následné inovace v tomto oboru. Dále se zabývám 

problematikou propagace, reklamy a distribuce výrobků. Samozřejmě jsem 

nemohla opomenout práci klíčových managerů, tedy Key Account Managers, a 

jejich hlavních úkolů. Dále pak také úlohu obchodních zástupců, kteří komunikují 

za podnik v terénu. Na této pozici ve firmě PRIBINA, spol. s r. o. v současné době 

působím. 

 

Klíčová slova: mlékárenský průmysl, sýry, výroba, Bongrain, inovace, Key 

Account Manager, marketing, obchodní zástupce 

 

 

Annotation 

The theme of my thesis added production, development, distribution and 

advertising in the dairy industry. It outlines the history of milk and the initial 

processes in the manufacture of cheese, and subsequent innovations in this field. 

It will deal with the promotion, advertising and distribution of goods. Of course I 

could not forget the work of key managers, the Key Account Managers, and their 

main tasks. Furthermore, the role of sales representatives who communicate for 

business on the ground. At this position the company Pribina, spol. s r. o. currently 

operate. 

 

Keywords: dairy industry, cheese production, Bongrain, Innovation, Key Account 

Manager, marketing, sales representative 
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1. Úvod 

Důvodem výběru tématu bakalářské práce je mé působení v  mlékárenském 

průmyslu. Pohybuji se v něm necelé dva roky na pozici obchodního zástupce 

a svou prací bych chtěla prohloubit mou vlastní i obecnou informovanost 

o procesech, které s ním souvisejí. 

Prvním tématem práce je historie výroby sýrů, vývoj mléčné výroby v naší 

republice, jak se výroba dále vyvíjela, naše největší mlékárny v ČR a pozice 

francouzského majitele Bongrain. Dále jsem do této kapitoly zahrnula značku 

Klasa, Bio a druhy sýrů, které byly nebo jsou v současnosti uváděny na trh. Další 

témata jsou ze současnosti: inovace a vývoj nových výrobků a také vás zavedu 

částečně do výroby. Do této kapitoly jsem zahrnula dvě nejsilnější značky firmy 

Pribina Král Sýrů a Pribináček a jejich postupný vývoj a stále se inovující 

a rozrůstající portfolio. Dále se zabývám výrobou tavených sýrů, jejich rozdělení 

a opět jejich vývoj ve firmě Pribina. Na konci této kapitoly se též zmíním 

o hygienických podmínkách při výrobě sýrů. Neméně důležitou činností je určitě 

reklama a propagace nových i stávajících výrobků. Nedílnou součástí pro podniky 

jsou obchodní zástupci, kteří dohlíží na to, aby na prodejnách byly všechny 

zalistované výrobky, informovali o všech změnách a nedocházelo k výpadkům. 

Další důležitou pracovní činnost vykonávají Key Account Managers (KAM), kteří 
jednají s řetězci a velkoobchody o uvedení výrobků na trh, cenách, pozicích na 

regálech, uvedení akčních výrobků do letáků řetězců a hlavním úkolem je 

dohodnutí obchodních podmínek s řetězci. Neopomněla jsem také druhy prodejen 

jako jsou diskonty, supermarkety a hypermarkety a TOP 10 na českém trhu za 

minulý rok. 
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2. Historie a vývoj mlé čného pr ůmyslu v České 

republice, hlavní zám ěr. 

2.1.  Historie ve sv ětě 
Sýry objevily již ve Starověku Asiaté a Středovýchodňané. Používali mléko 

zejména koz, ovcí, krav, koní, velbloudů nebo oslic. Jak to začalo? Během bojů si 

bojovníci převáželi mléko ve vacích, které byly vyrobeny ze žaludků zvířat 

a obsahovaly srážecí látky. Tím z mléka při klusání na koni vznikla nakyslá 

tekutina, ve které plavaly kusy sýřeniny1. Lidé si tuto pochoutku rychle oblíbili 

a byla jejich každodenním doplňkem stravy a syrovátkou2 zaháněli žízeň. Dle 

archeologů se výroba sýrů datuje do doby 6.000 let před naším letopočtem. [1] 

V době starého Egypta byly dva rozdílné postupy ve zpracování mléka. Kefíry 

nebo jogurty vznikaly fermentací, tedy kvašením a bez oddělení syrovátky. Druhý 

postup spočíval v oddělení sraženiny od syrovátky a sýřeniny tím, že se zavěsila 

do kožených pytlů, aby mohla vykapat. Až Římané dovedli výrobu sýra 

k dokonalosti. Dokázali ovlivnit fáze zrání sýrů, protože měli velké domy s velkým 

počtem místností. Významnými faktory, které přispěly k výrobě několika druhů 

a chutí byly vlhkost, teplo nebo kouř z kamen nebo přidáním různých druhů 

bylinek. Už 50 let před naším letopočtem římský gastronom Columella vydal 

příručku pro výrobu sýrů. Výroba sýra se poté rozšířila do celé Evropy. Výraz pro 

sýr pochází z latinského „caseus“.  [1] 

Ve Středověku se sýry dále vyvíjely. Už v roce 879 v Itálii znali gorgonzolu 

a  v roce 1579 vznikl parmezán. Oba tyto sýry jsou pro tuto zemi typické 

i v současnosti. Francouzi vynalezli již v roce 1070 roquefort a cantal. Hodně 

oblíbené byly sýry holandského typu a v roce 1697 vznikla gouda. V této době 

vznikaly sýry vyrobené ve Švýcarsku, zejména pak ementál, který si lidé rychle 

oblíbili. [1] 

V období renesance mniši kvalitu sýra neustále vylepšovali a vyráběli nové druhy 

i přesto, že urození pánové v královstvích v Evropě prohlašovali, že sýry jsou 

                                                 
1 Sýřenina – základní surovina pro výrobu sýra. Zdroj: www.cs.wikipedia.org 
2 Syrovátka – tekutina vzniklá sražením mléka. Zdroj: www.cs.wikipedia.org 
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nezdravé a konzumování je barbarské. V 16. století byl v Anglii velmi populární sýr 

čedar, později gloucester a v 18. století stilton. V 17. století ve Francii vznikl sýr 

brie a ke konci toho samého století to byl pak camembert. Po velké průmyslové 

revoluci v 19. století sedláci přestali sedláci sýry vyrábět a své mléko dodávali do 

velkých družstev. Tím se mlékárenský průmysl modernizoval a rychle rozrůstal. [1] 

V 19. století se o výrobu sýra začali zajímat také vědci. Louis Pasteur a jiní vědci 

se zajímali o vlivu mikroorganismů na kvasné procesy. Po Pasteurovi byl 

pojmenován právě proces, kdy se mléko na krátkou dobu zahřeje a tím se ničí 

všechny bakterie. Poté se do mléka přidají čisté kultury bakterií. Tento proces se 

nazývá „pasterace“. [1] 

2.2.  Historie v České republice 
Mlékárenský průmysl se začal rozvíjet teprve na konci 18. století. Zakládali je 

zemědělci, kteří pojmenovávali výrobny jako mlékárenská družstva. Ze začátku se 

zpracovávalo stovky litrů mléka denně, dnes to jsou desetitisíce litrů denně. 

Postupem tato menší družstva zkupovaly větší mlékárenské podniky a 

zdokonalovala se výroba, docházelo k různým modernizacím, např. výrobních 

linek, zracích sklepů pro plísňové sýry, balících strojů. Kolem 50. let minulého 

století docházelo ke znárodňování podniků a kolem let 90. k privatizacím. 

V současné době je v ČR celkem asi 12 velkých mlékáren a mnoho dalších 

menších podniků. 

Největší mlékárna u nás vznikla pod jménem Madeta počátkem minulého století 

v Jižních Čechách. Zpracovává až 1.500.000 litrů mléka denně a z 8 závodů 

vyváží do mnoha států Evropy, Asie, Ameriky, Afriky i Ruska. Vyrábí nejen mléko 

a máslo, ale také dětské deserty, plísňové sýry, jogurty a mnoho dalších mléčných 

výrobků. [9] 

Další největší a nejznámější mlékárna je Pribina, která sídlí na Vysočině u obce 

Přibyslav. Patří mezi leadery na trhu s mléčnými výrobky. Byla založena v roce 

1923 s původním názvem Mlékárenské a pastevní družstvo v Přibyslavi. 

Zemědělci se rozhodli zpracovávat přebytky mléka na sýry. V roce 1924 začala 

výroba plísňových sýrů, dnes známé pod značkou Král sýrů nebo Hermelín 
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a máslo a v roce 1933 byla zahájena výroba tavených sýrů. V roce 1948 došlo ke 

změně názvu na současnou Pribinu a v této době se začalo také zpracovávat 

ovoce na ovocné šťávy, vína, sirupy, kompoty. V 50. letech došlo ke znárodnění 

na Pribina, národní podnik Přibyslav a je zavedena výroba nejznámějšího 

produktu pro děti smetanového krému Pribináček. V 70. letech se pořizovaly nové 

stroje, např. linka na porcování přírodních sýrů a Hermelínů nebo nové zrací 

sklepy na výrobu Hermelínů. V této době byla zahájena celoroční výroba tohoto 

výrobku. V dalších letech se postupně rozšiřovala kapacita výroby jak přírodních, 

tavených nebo plísňových sýrů a také se modernizovala tavírna pro tavené sýry. 

V roce 1993 jako první kupuje Pribinu francouzská sýrařská firma BONGRAIN 

a vzniká tak společnost s ručeným omezeným. Bongrain postupně investuje do 

modernizace zracích sklepů, nových linek pro nové výrobky jako jsou smetanové 

krémy a linku na výrobu plísňových sýrů, kupuje nový stroj pro výrobek Pribináček 

na zavaření horního víčka obalu s prodlouženou trvanlivostí, zdokonaluje obaly 

u tavených sýrů. V roce 2001 jako první buduje smažírnu, která slouží pro výrobu 

přesmažených specialit vhodných k rychlé přípravě. Od roku 2008 používá pro 

plísňový sýr Král Sýrů přírodní 120g označení KLASA3. [8], [10] 

Další velmi známá mlékárna je Želetavská mlékárna, která také vznikla na začátku 

minulého století. V současné době je jejím majitelem francouzská firma BEL 

SÝRY ČESKO, která se i ve své zemi specializuje na výrobu mléčných výrobků. 

Nejznámějším produktem je tavený sýr Veselá kráva a dětský tvarohový sýr Kiri. 

[11] Bel vedl v roce 2006 spor s hodonínskou mlékárnou TPK o značku Apetito 

a Apetitto. Výrobky byly sice podobného názvu, ale měly jinou výrobní metodu 

a složení. Ke sporu došlo tak, že obě mlékárny byly pod jedním vlastníkem a to 

Lacrum Brno, ale v 90. letech minulého století došlo k privatizaci a závody tak 

získali rozdílní majitelé. TPK si značku Apetito v roce 1993 zaregistrovala na 

Úřadu průmyslového vlastnictví a Želetavská mlékárna musela výrobek 

přejmenovat na současné Smetanito, i když výrobek začala vyrábět jako první 

[19].  

                                                 
3 Klasa – národní značka kvality. Slouží spotřebitelům k porovnání kvality s konkurencí. Zdroj: www.e-
klasa-cz. 
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Mezi roky 1930 – 1940 byly založeny tyto mlékárny: Polabská mlékárna MILKO 

vznikla v Poděbradech a mezi její výrobky patřily hlavně tvarohy a deserty. [12] 

Mlékárna ve Valašském Meziříčí, která zprvu vyráběla mléko a zakysané mléko, 

máslo a tvarohové pomazánky. V 60. letech byla vybudována nová lahvárenská 

linka a denní zpracovatelská kapacita činila 45.000 litrů mléka. V současnosti 

vyrábí smetanové jogurty, stále oblíbenější BIO výrobky a jogurtová mléka. [13] 

Mlékárna Olešnice používající zkratku Olé začala výrobu ve 40. letech minulého 

století a vyrábí mimo jiné podmáslí, goudu, zrající sýry nebo tvarohy a nyní 

disponuje s 200.000 litry mléka denně. [14] 

Jaroměřická mlékárna se v 60. letech připojila ke koncernu Lacrum Brno, který 

měl provozovny po celém Jihomoravském kraji. Specializovala se na přírodní sýry, 

tvarohy a pomazánková másla, smetany, podmáslí a jiné. V současnosti také 

používá označení KLASA. [16] 

Další významná mlékárna vybudovaná v této době byla Mlékárna Hlinsko, známá 

jako TATRA. Výstavbu této mlékárny zahájil podnik Nestlé a do provozu byla 

uvedena v roce 1943. Jako první v republice začali vyrábět sušené mléko, mléko 

pro děti a zahuštěné mléko, které jsou známé dodnes. [15] 

V 50. letech minulého století vznikly v Sedlčanech Povltavské mlékárny. Výroba 

byla zahájena plísňovými sýry, Lučiny a čerstvých sýrů. Nejznámějšími výrobky 

jsou Sedlčanský hermelín zvaný „Pepa“, Tartare a Lučina. [17] V roce 1996 koupil 

tuto mlékárnu francouzský podnik BONGRAIN a 3 roky nato koupila další českou 

mlékárnu TPK v Hodoníně. TPK zastupuje značky Apetito, Maratonec, Javor a je 

výhradním dovozcem značky Liptov, která má výrobu na Slovensku v Liptovském 

Mikuláši. [18] 

(Příloha 1) 

2.3.  Skupina Bongrain 
Skupina GROUPE SOPARIND BONGRAIN vlastní v České republice 3 největší 

mlékárny, jak jsem se již zmínila výše, Pribina, Povltavské mlékárny a TPK. Spolu 

s TPK koupila mlékárnu PROM ve Velkém Valtinově, která byla ale v roce 2003 

zavřena. V roce 2007 se firmy Pribina a TPK sloučily pod jednu firmu a od začátku 
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roku 2009 obě společnosti fungují pod jednou firmou Pribina, s.r.o.. Bongrain patří 
mezi největší potravinářské společnosti na světě, vznikla ve 20. letech minulého 

století a zpočátku vyráběla jen sýry. V současné době podniká také v odvětví 

cukrovinek, uzenin, mořských produktů a gastronomie4. Podnik má pobočky po 

celém světě a je řízena skupinou SOPARIND. Mezi nejstarší filiálku Bongrainu 

a nejvýznamnější skupiny SOPARIND ve Francii patří Fromarsac, jejíž výrobky 

najdeme i na našem trhu. Nachází se v západní části Francie a specializuje se na 

čerstvé, přírodní sýry se značkami Tartare, St´Moret, Chavroux a P´tit Louis. 

Hlavní značka Tartare byla uvedena na trh již v roce 1964 a ve Francii je velmi 

oblíbený, stejně jako Pribináček u nás. Pod značkou Chavroux se vyrábí čerstvý 

kozí sýr s velmi jemnou chutí kozího sýra, který si našel velmi široký okruh 

zákazníků. Značka P´tit Louis je čerstvý sýr  pro děti. Podobný výrobek na našem 

trhu je Apetito Kidiboo, který vyrábí podnik TPK a byl jím inspirací. [8] 

2.4.   Hlavní zám ěr firmy Pribina  
Hlavním záměrem firmy Pribina a TPK je stát se nepopíratelným číslem jedna 

v oblasti plísňových sýrů, čerstvých mléčných dezertů a zároveň důležitým 

aktérem v segmentu sýrů generujících kvalitu, především u předsmažených 

výrobků a tavených sýrů. Dbá se na zachování stále vysoké výrobní kvality 

výrobků pro spotřebitele, inovace a udržení značky Král Sýrů, Pribina, Pribináček 

a Apetito na čelních pozicích. Tyto cíle mají samozřejmě i ostatní mlékárenské 

výrobny. 

2.5.  Druhy sýr ů 
Sýry se dělí do čtyř skupin a to podle typu mléka, podle tvrdosti, podle obsahu 

tuku a podle vzhledu. Jelikož trh nabízí velmi mnoho druhů, je velmi obtížné určit 

jejich jednotlivé skupiny. [1] 

Podle typu mléka se vyrábí nejčastěji z kravského, kozího a ovčího a tyto 3 druhy 

se dále kombinují. Do této kategorie také patří mléko pasterované 

a nepasterované. [1] 

                                                 
4 Gastronomie – nauka o kuchařském nebo kulinářském umění. Zdroj: Linhart, Jiří a kolektiv, Slovník cizích 
slov pro nové století, Litvínov: Dialog 2005 
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Sýry rozdělené podle tvrdosti jsou čerstvé, měkké, polotvrdé a tvrdé. Čerstvé sýry 

obsahují hodně vody a jsou určeny k rychlé konzumaci a dále již nezrají. Patří sem 

např. tvaroh. Měkké sýry jsou zrající, smetanové, např. camembert nebo brie. 

Polotvrdé sýry jsou hutnější a dají se krájet a jsou to např. gouda nebo eidam. 

Tvrdé sýry se při krájení často drobí a jsou robustní. Mezi tyto sýry patří např. 
čedar nebo ementál. [1] 

Sýry rozdělené podle obsahu tuku mají několik skupin, podle tuku v sušině5. 

Nízkotučné sýry obsahují max. 10% tuku v sušině, střednětučné obsahují do 30% 

- 40% tuku v sušině a vysokotučné nad 40% tuku v sušině. [1] 

V poslední skupině dělíme sýry podle vzhledu. Patří sem nezrající sýry, např. bílé 

sýry v nálevu balkán nebo feta. Další jsou sýry zrající pod mazem, jsou to měkké 

sýry a mají oranžovou až červenou kůru a několikrát se omývají bílým vínem nebo 

pivem pro jejich lesklost a hladkost a během zrání vypouští silnou aromatickou 

vůni. Mezi tuto skupinu patří např. monster, herve nebo livarot. Sýry s plísní 

v těstě obsahují modrou plíseň „Penicillium roqueforti“ a vytváří modré nebo 

zelené žilky uvnitř sýra. Spadají sem fourme d´Ambert, roquefort nebo gorgonzola. 

Lisovaná, nedohřívaná sýřenina je dalším druhem sýrů. Patří sem třeba morbier, 

cantal, salens. Tyto sýry obsahují hodně vody a zrají od 3. – 6. měsíců ve 

sklepích, které jsou vlhké a na povrchu se vytváří šedá plíseň, která má ořechovou 

vůni. Lisované dohřívané sýřeniny patří mezi největší sýry a zrají někdy až dva 

roky, mají tedy dlouhou trvanlivost. Jsou to druhy comté, beaufart nebo pecorino. 

Zbytek sýrů jako jsou mozarella, kozí, syrovátkové (ricotta) nebo tavené nepatří do 

žádné skupiny. [1] 

2.6.  Značka KLASA 
Značka Klasa je národní ocenění kvality a pomáhá v prezentaci kvality českých 

výrobků. Přidělení značky předchází přibližně tří měsíční schvalovací proces, kde 

výrobce dané značky musí prokázat, že toto označení může používat a hlavně si 

ho zaslouží. Státní zemědělská a potravinářská inspekce spolu se Státní 

                                                 
5 Tuk v sušině - Podíl tuku v sušině. Vypočítáme ho, pokud podělíme % absolutního tuku sušinou. Zdroj: 
Interní materiály firmy Pribina, spol. s r.o. 
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veterinární správou posuzují kvalitu a složení výrobků, ale pokračují také i po 

udělení značky Klasa. Hlavní podmínkou pro udělení značky je stoprocentní podíl 

národní práce při výrobě a v případě mléčných výrobků musí být spotřeba surovin 

vyrobených v naší zemi 90% z celkové spotřeby. Poté si musí výrobce své 

výrobky obhájit před komisí a vysvětlit, v čem a proč je jeho výrobek lepší než 

ostatní konkurenční výrobky. Na značku Klasa se uděluje Certifikát, který vydává 

ministr zemědělství České republiky na dobu tří let a po této době může být 

značka opět prodloužena, pokud tedy o to výrobce znovu zažádá. [20] 

2.7.  Označení BIO 
BIO je označení pro speciální produkty, které jsou především rostlinného původu 

a z nich jsou dále vyráběny další výrobky, např. zelenina, ovoce, mouka, luštěniny 

atd. V poslední době se tato oblast rychle rozšiřuje i v živočišné oblasti, především 

jde o mléko, maso, vejce, mléčné výrobky apod. Všechny tyto potraviny musí být 

označeny typickým znakem BIO a kódem CZ-KEZ, který je součástí obalu. [22] 

Biopotraviny jsou vyráběné z biosurovin, které jsou rostlinného nebo živočišného 

původu z ekologického zemědělství. Ekologické zemědělství má již dlouhou 

historii. Někteří evropští myslitelé se již tímto tématem zabývali již na začátku 

minulého století a poukazovali na to, že používání umělých hnojiv a chemie je 

nepřirozené a poškozuje životní prostředí. Vzniklo tak hnutí ekologických 

zemědělců, které se rozšiřovalo postupně po celém světě. Všichni tito zemědělci 

musí používat odlišné postupy a směry od tradičního zemědělství, např. používat 

pouze rostlinné přípravky a povolené substráty, ekologické osivo a sadbu, střídat 

plodiny a tím přispívat ke snížení škůdců rostliny a hustoty plevelů, používat pouze 

krmiva z ekologického zemědělství. V případě, že onemocní hospodářská zvířata 

se na vyléčení používají přírodní nebo homeopatické přípravky. [22] 

V současnosti je v České republice téměř 2000 ekologických farem a na cca osmi 

procentech zemědělské půdy se ekologicky hospodaří. Biopotraviny nakupuje 

pravidelně pouze pět procent obyvatel. [22] 
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3.  Inovace mlé čných výrobk ů, výrobní podmínky 

mléčných sýr ů. 

Inovace je jedna z klíčových činností každého podniku. Je to dlouhodobý proces 

a zároveň také rizikový. Cílem je vytvářet nové výrobky s minimálními náklady.  

Inovace je zlepšení produktu, ať už z hlediska množství nebo kvality a její přidaná 

hodnota podniku nebo zákazníkům. Inovace je důležitá, jelikož se stále mění trh 

a potřeby zákazníků. Růst na trhu se musí udržovat, rozvíjet a zvyšovat jeho 

výkonnost, tzn. získávat další nové zákazníky a zjišťovat jejich potřeby, zefektivnit 

a navýšit prodej. Právě nový trh je prostorem, kde se vytváří nová poptávka a při 
dostatečné rychlosti si může podnik stanovit svoje pravidla. [3] 

Inovace výrobků probíhá v několika krocích. Jako první se definuje zákazník, tedy 

jaké skupiny zákazníků výrobek kupuje a jejich požadavky na výrobek. Dále se 

analyzují trendy na trhu a produkty. Poté další funkce výrobku, jako je jeho 

užitečnosti či škodlivost a zkoumají se další parametry funkcí výrobku. Výrobek 

prochází dalšími analýzami, jako je odstranění nežádoucích funkcí, zlepšení 

funkcí. Poslední dva kroky zajišťují, že se výrobek vyvíjí, projektuje, testuje 

a vyhodnocuje a poté se začne vyrábět a prodávat. [3] 

Inovací v mlékárenském průmyslu se rozumí uvádění nových výrobků na trh, 

zdokonalování stávajících výrobků, vylepšování obalů, nové lepší kartony, 

vylepšování, rozšiřování a změny nových příchutí, gramáží. Dále pak vymýšlení 

nových názvů výrobků, změny technologií, vývoj a rozvíjení podniku, 

a v neposlední řadě také výzkumy. Touto funkcí v podniku se zabývá Marketing 

společně s vývojovým oddělením. Jejich prací je právě inovace výrobků, kartonů, 

obalů atd. Co se týká ročních období, tak nejzásadnější pro obaly jsou Velikonoce 

a Vánoce. Pro Hermelín je vyroben speciální velikonoční design a vánoční design 

a u tavených sýrů se týká pouze výrobku Apetito smetanové. Dále se může jednat 

o různé výhodné multipacky, kdy zákazník dostane třetí výrobek zdarma. Nebo 

u tavených sýrů se přidává porce zdarma a má také speciální obal, který je 

zvýrazněný převážně žlutou nebo červenou barvou. V neposlední řadě jsou také 
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hodně oblíbené „vaničky“ s tavenými sýry. Je s nimi snadnější manipulace a sýry 

jsou lépe roztíratelné. 

Nyní vám představím dvě nejdůležitější a nejprodávanější značky firmy Pribina, 

které prošly v posledních letech velkými proměnami a také přiblížím jejich výrobu. 

3.1.  Značka Král Sýr ů 
Historii výroby jsem zmínila již v druhé kapitole. Ale jak vznikl Camembert? 

Traduje se, že kdysi ve Francii jedna selka zapomněla ve sklepě vyrobený 

syreček, a když ho tam za čas našla, byl obrostlý bílou plísní. Selka jej chtěla 

vyhodit, ale přesto ho ochutnala a zjistila, že je nejen jedlý, ale že má dokonce 

skvělou chuť. Vesnice, ve které selka žila, se jmenovala Camembert. České 

označení Hermelín vzniklo podle podoby porostu bílé plísně s kožešinou 

hermelínového pláště, vyráběného z bílých kůží hranostajů.  

Hermelín Král Sýrů je nejstarší značkou ze všech značek, které Pribina vyrábí. 

V současné době se vyrábí v několika příchutích a to jako přírodní, která je 

nejoblíbenější příchutí u spotřebitelů, dále je to paprika, zelený pepř, česnek. Mezi 

aromatizované plísňové sýry patří Sametový, Hermadur, Premium, Maxi, Kozí, 

Gerabon, Brie a Charakter. Toto je celé portfolio plísňových sýrů firmy Pribina. 

Plísňové sýry se dělí do skupin podle různých kritérií. První skupina sýrů je podle 

druhu mléka a to může být kravské, ovčí nebo kozí. A druhou skupinou jsou sýry 

podle způsobu srážení mléka to mohou být sýry sladké, ty se sráží pomocí syřidla 

anebo kyselé, to jsou tvarohové sýry a jsou tvořeny mléčným kvašením pomocí 

kyseliny mléčné. Plísňové sýry patří do sladkých sýrů a ty se dále dělí na sýry 

s bílou plísní na povrchu typu Camembert (např. Hermelín, Brie) a sýry 

s modrozelenou plísní v těstě typ rokfór (např. Niva, Modrý, Modřenín). 

Sýry s bílou plísní na povrchu jsou měkké sýry, jsou charakteristické osobitou 

pikantní chutí, krémovou konzistencí a mají jemné nezaměnitelné aroma. Mají 

souvislý porost bílé plísně Pinicillium camemberti. Zralé těsto má smetanovou 

barvu a jemnou konzistenci. Sýr s modrou plísní uvnitř těsta je s nepravidelným 

porostem modro zelené plísně ve smetanově bílém těstě. Má jemnou konzistenci 
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a těsto obsahuje drobné otvory nazývané kaverny, porostlé plísní. Typickou chuť 
vytváří plíseň Pinicillium roquerforti, která rozkládá bílkoviny a tuky. 

Výroba plísňového sýra trvá 9-12 dní. První den se přijímá syrové mléko, dále 

následuje jeho odstředění, tedy oddělení smetany, pasterace mléka na 65oC, kdy 

dochází k usmrcení patogenních forem mikroorganismů. Standartizací mléka se 

upravuje tučnost a mléko se pak zchladí na 12oC. Finální částí prvního dne výroby 

je první zakysání mléka mléčnou kulturou, což je regulace pH6 mléka pro výrobu 

sýrů. 

Druhý den se mléko pasterizuje na 75oC, dochází následně ke druhému zakysání 

mléka mléčnou kulturou a tím se tvoří aromatické látky, přidávají se plísňové 

kultury a syřidla, aby se vysrážely bílkoviny a tím vznikla sýřenina. Prokrájením 

sýřeniny na kostky vznikne sýrařské zrno a uvolní se syrovátka. Sýřenina se plní 

do forem a syrovátka odtéká. Třetím dnem se sýry vlastní vahou lisují a syrovátka 

odkapává. Čtvrtý až jedenáctý den sýry zrají ve sklepích. Dle druhu výrobků může 

být zrání kratší až o 3 dny. Dvanáctý den se sýry balí a převážejí do expedice 

a třináctý den jsou uvolněny k prodeji.  

Plísňové sýry jsou živé výrobky a stále se vyvíjejí, tedy prozrávají. Stávají se 

měkčí, krémovější, zvýrazňuje se chuť a vůně. Sýr má uprostřed jádro a postupně 

prozrává od kůry do středu. Čím je sýr starší, tím je jádro menší až zmizí. 

Doporučuje se konzumovat sýr prozrálý, tzn. patnáct a méně dnů před koncem 

trvanlivosti a před konzumací ponechat cca třicet minut mimo lednici. Hermelín je 

vhodné kombinovat s bílým vínem a ochucené varianty s vínem červeným. 

Ochucené varianty Hermelínu (paprika, zelený pepř, česnek) se před balením 

obalují v dané směsi. U balícího pultu jsou baličky, které ručně skládají krabičky, 

do nich ukládají sýry a vkládají do kartonů. Přírodní hermelín je balený v kartonu 

po dvaceti kusech a ochucené varianty po osmnácti kusech. Gramáž je u těchto 

výrobků stejná, tedy 120g. Výrobek Maxi váží 200g, Sametový a Charakter, 

Premium a Gerabon jsou po 125g.  

                                                 
6 pH – chemická veličina kyselosti. Zdroj: www.cs.wikipedia.org 
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Značka Král sýrů minulý rok v létě prošla největší proměnou a to v oblasti balících 

kartonů za nové, tzv. prezentační. Tato změna byla dlouhodobě plánovaná a byla 

nezbytná proto, aby se naše výrobky neztrácely na regále mezi konkurenčními 

výrobky. Také došlo ke změně designů krabiček a systému chladících otvorů. 

Kartony touto funkcí dodržují záruku maximální kvality chlazení. 

Poslední novinkou u značky Král sýrů jsou nové výrobky. Jako poslední přišly na 

trh Hermelín Duopack, kde je v jednom balení dva kusy přírodního hermelínu po 

120g a jsou za výhodnou cenu. Dále je novinkou Maxi 200g a je určen pro ty, 

kterým malé balení nestačí, Sametový, který se vyznačuje smetanovou chutí 

a jemným aroma čerstvých žampionů. A nakonec Král sýrů Modrý je lahodný 

měkký zrající sýr s ušlechtilou modrou plísní. Uvedl se na trh v květnu 2008, je ve 

tvaru válce vážícího cca 1,7 kg. Po dlouhých letech se tak Pribina vrací k prodeji 

sýra s modrou plísní. Výroba Modrého byla ukončena k březnu tohoto roku. [8] 

(Příloha 2) 

3.2.  Tavené sýry 
Tavené sýry vznikly proto, aby se prodloužila skladovatelnost přírodních sýrů, 

využily se mechanicky poškozené suroviny, rozšířil se sortiment výrobků a díky 

snaze vyrobit takový výrobek, který bude schopen delšího transportu a skladován 

bez podstatných změn jakosti. Sýr se vyrábí zejména z přírodních tvrdých sýrů 

jako je Eidam, Gouda nebo Ementál. 

Tavené sýry se rozdělují podle tučnosti a to na nízkotučné, obsahující maximálně 

30% tuku v sušině, střednětučné obsahují tuk v sušině nad 30% , ale pod hranici 

60% a nakonec vysokotučné, které obsahují minimálně 60% tuku v sušině. Dále 

se tavené sýry rozdělují podle použité suroviny. První skupinou jsou druhově 

pojmenované, ty obsahují pouze mléčné složky jako je sýr, máslo, smetana, 

máselný koncentrát a druhou skupinou jsou druhově nepojmenované, které 

obsahují i ostatní mléčné složky. 

Tavené sýry se vyrábí z mnoha přísad. Jsou to tyto přísady: přírodní tvrdé sýry, 

odstředěné mléko, sušené mléko (nahrazuje přírodní sýry), máslo, voda, mléčné 
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bílkoviny, tvaroh, sušená syrovátka (také náhrada za přírodní sýry), tavicí soli7 

(fosfáty, citráty), stabilizátor karagenan, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), 

aromata (např. smetanové, sýrové atd.), sůl, škrob pro zlepšení konzistence, 

rostlinný tuk a nakonec přísady dle příchutí jako jsou šunka, houby, bylinky, 

vláknina, niva, paprika, jogurt. Výroba tavených sýrů trvá kratší dobu, než u sýrů 

plísňových. První den se naváží suroviny (tvaroh, pomleté sýry, máslo, tavicí soli, 

nátavek8 atd.), na strojích směs taví a krémují pro zlepšení konzistence a nakonec 

se balí na strojích a chladí se. Druhý den se vyrobené sýry stále chladí a třetí den 

se sýry degustují, expedují a uvolňují k prodeji. 

Tavené sýry musí splňovat několik kritérií. Obal má 13 kritérií, hlavní jsou 

povrchové znečištění a deformace. Šuplík se musí dobře vysouvat a mít správný 

počet porcí, dále datum a šarže nesmí být nečitelná, neúplná nebo chybná. 

U porcí a otevírání je to 16 kritérií. Tvar porce nesmí být nepravidelný, etiketa 

musí být vycentrovaná a čistá. Tircel9 se musí snadno oddělovat od hliníku. Folie 

nebo hliník musí být zatavený, čistý, nesmí být tavenina ve sváru, ostrůvky, lepit 

se. U vzhledu je pouze 6 kritérií a to že nesmí být matné, bublinkaté, hrudkovité, 

nesmí tam být plíseň nebo že nedopovídá barva porce. Konzistence má 14 kritérií, 

nesmí být lomivá, tuhá, řídká, probulaná, sražená, měkká, lepit, být kyselá, slaná 

nebo hořká, žluklá, sladká, štiplavá nebo nevýrazná.  

Tavený sýr má několik podob. Jsou to roztíratelné sýry, např. placky, kolečka, 

sýrové krémy, pomazánky, našlehané pomazánky. Další formou mohou být plátky 

tvrdé nebo měkké, bloky, salámky, kousátko, předsmažené speciality, majonézy 

(Fast Foody: KFC, McDonald) a snacky. 

Tavené sýry prochází pravidelnou inovací již od začátku jejich výroby.  V roce 

1933 byla zahájena výroba tavených sýrů Pribina. V 70.-80. letech minulého 

století se výroba rozšířila o výrobek LUX 100g a 60g a v roce 1995 tyto sýry prošly 

                                                 
7 Tavicí soli - látky měnící vlastnosti bílkovin při výrobě tavených sýrů a účelem zamezení oddělování tuku. 
Zlepšuje se tím roztíratelnost sýru. Zdroj: www.cs.wikipedia.org 
8 Nátavek – zbytky taveného sýra, které zbyly buď při plnění stroje nebo při dojezdu stroje, přidává se pro 
lepší chuť. Zdroj: Pribina, spol. s r.o. 
9 Tircel – červená páska umístěná ve folii zabaleného taveného sýru pro snadné otevírání. Zdroj: Pribina, 
spol. s r.o. 
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designovou10 úpravou a obsahovaly tuk v sušině 70%. V roce 1998 vzniklo logo 

Pribina a na trh byly uvedeny další nové výrobky Pribina 4x25g a Pribina 

trojúhelníčky s příchutěmi. V roce 1999 podnik přišel na trh s další novinkou a tou 

byly krémové sýry v kelímkách. O rok později rozšířili výrobu o Duo Snack, který 

byl určen hlavně pro děti a v jednom balení je tavený sýr a křupavé tyčinky 

dohromady. V současné době je znám pod značkou Prima Křup. Nyní opět 

prochází proměnou a bude nahrazen výrobkem Apetito Kidiboo Křupík, který bude 

uveden na trh v polovině tohoto roku. Značka Apetito Kidiboo zastupuje dětskou 

sekci v oblasti tavených sýrů. V roce 2002 tavený sýr LUX opět mění design 

a porce je rozdělena na 2x50g a LUX Extra 50g se přestává vyrábět úplně. V roce 

2003 opět dochází k redesignu11 loga Pribina a o 3 roky později se opět mění na 

současné logo. Novinky Pribina 2v1 150g máslo se sýrem a Excelence se 

žampiony přichází na trh v roce 2005. 2v1 je nyní rozšířena o další gramáže a to 

140g trojúhelníčky a 200g, tedy 4x50g.  Řada Excelence byla rozšířena o další 

dvě příchutě a to rajčata s bazalkou a šunka. Všechny 3 varianty byly minulý rok 

nahrazeny Sýrovými krémy se šunkou, žampiony a uzeným sýrem, změnil se 

design kelímků a příchuť uzený sýr byla nově zařazena, jelikož dosud Pribina tuto 

variantu nevyzkoušela. V roce 2007 byla na trh uvedena novinka Pribina Extra a to 

ve formě koleček 140g, placky 150g a později přibyly příchutě šunka a paprika 

s gramáží 150g. Paprika byla minulý rok obměněna za příchuť niva. Poslední 

novinkou, kterou Pribina uvedla na trh v roce 2008 jsou plátky Eidam, Uzený 

Eidam a Ementál. Eidam přírodní a uzený pro nás vyrábí sesterská filiálka12 

Liptovská mlékárna a plátky ementálského typu dodává filiálka z Maďarska. Nyní 

výroba plátků byla také ukončena k březnu tohoto roku. 

V roce 2001 se začaly vyrábět předsmažené speciality. Ze začátku to byl pouze 

Předsmažený Eidam a Eidam se šunkou. Později se výroba rozšířila 

o Předsmažený Hermelín, Lidový smažák, Předsmažené nugety a Duosnack se 

šunkou a jako poslední to byly Předsmažené trojhránky se šunkou. Výroba 

                                                 
10 Design – vzhled, tvar, návrh estetického vzhledu. Zdroj: Linhart, Jiří a kolektiv, Slovník cizích slov pro 
nové století, Litvínov: Dialog 2005 
11 Redesign – vytvoření nového designu 
12 Filiálka – pobočka. Zdroj: Linhart, Jiří a kolektiv, Slovník cizích slov pro nové století, Litvínov: Dialog 
2005 
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Duosnacku a Nuget byla ukončena a od konce minulého roku se již nevyrábí ani 

Trojhránky. Ale zároveň byly uvedeny další novinky v oblasti předsmažených 

specialit. Opět byla rozšířena značka Apetito Dobrá Kuchyně o Předsmažené 

Nugety Mozarella a Předsmažené Nugety Tavený sýr. Každé balení navíc 

obsahuje 2 porce kečupu. 

(Příloha 3) 

3.3.  Značka Pribiná ček 
Mléčné deserty se dělí na několik skupin. První skupinou jsou dětské smetanové 

deserty (Pribináček), dále chlazené snacky, mléčná rýže, pudingy, tvarohové 

deserty, ostatní deserty pro dospělé a ostatní dětské deserty, např. Monte. 

Smetanový krém je vyroben z tvarohu, mléka nebo smetany, s přídavkem cukru 

a s obsahem nejméně 30% hmotnostních tuku v sušině. Dále se tento výrobek 

označí obsahem tuku a obsahem sušiny v procentech hmotnostních. 

Pod značkou Pribináček si představíme nejen smetanové krémy, ale také snacky, 

tedy chlazené tyčinky. 

Výroba Pribináčku trvá pět dní. První den se naváží suroviny, těmi jsou smetana, 

tvaroh, voda, cukr, xanthan13, želatina a škroby. Vše se  míchá a šlehá ve velké 

díži cca 5 minut. Poté se směs nalije do velkého zásobníku, zahřeje se na 50oC, 

sníží se tlak a odvzdušňuje se. Při 80°C dochází k termizaci 14, tento proces trvá 

pouze pár sekund. Poté se hned zchladí na 70°C a do chází k homogenizaci15, tzn. 

že směs se prožene malým otvorem pod velkým tlakem, tím dojde k rozbití 

tukových kuliček a vzniká stejnorodá (homogenní) hmota a tím se zamezí 

vyvstávání tuku na povrch. Ten samý den se zahřívá ochucovací pasta (dle 

příchutě) a následně se přimíchá. Plní se do obalů, zavaří se víčkem a balí do 

kartonů. Chladí se 3 dny a pátý den se expeduje16. 

                                                 
13 Xanthan – přídatná látka do potravin, např. zahušťovadlo, stabilizátor. Zdroj: www.cs.wikipedia.org. 
14 Termizace – proces tepelného ošetření mléka. Zdroj: www.slovnik.vareni.cz. 
15 Homogenizace – postup, jímž se z nestejnorodé látky nebo směsi dosáhne dokonalým promícháním 
jednotná a stejnorodá látka nebo směs. Zdroj: Linhart, Jiří a kolektiv, Slovník cizích slov pro nové století, 
Litvínov: Dialog 2005 
16 Expedice – provoz, odkud se odesílá zboží. Zdroj: www.cs.wikipedia.org 
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Výroba chlazené tyčinky trvá také pět dní. První den se naváží suroviny, tedy 

tvaroh, stabilizitátory17 (kyselina mléčná a mléčnan sodný) a tato směs se míchá. 

K tomu se postupně přidává sorbát draselný18, ochucující složky a 1/3 smetany. 

Směs se stále míchá a přidáním másla se směs zašlehá. Přidají se zbývající 2/3 

smetany, cukru, okyselovadla a škrobu a stále se vše míchá. Poté dojde 

k chlazení. Druhý den se tyčinky tvarují na výrobní lince a potahují se jogopolevou. 

Poté se opět zchladí, potáhnou se čokopolevou bílou a hnědou, zchladí se a balí 

do obalů a ukládají do kartonů. Do pátého dne se chladí ve skladu při teplotě 0 – 

8°C a expeduje se zákazník ům. 

Pribináček se začal vyrábět v šedesátých letech minulého století a až v roce 1996 

byl změněn design obalu. V roce 2001 se začal vyrábět Křup, tedy s přimícháním 

křupin a o rok později přišla na trh tyčinka Smajlík. Vyráběla se ve čtyřech 

příchutích vanilka, kakao, kokos a borůvka. Ten samý rok prošel obal Pribináčku 

novým designem a o 3 roky později dostal novou a zároveň současnou podobu 

dnešního obalu. V roce 2006 Pribina přišla na trh s novinkou smetanovým 

desertem Triosso. Triosso je složeno ze tří vrstev. Ve spodní části je piškot, 

uprostřed ovoce, broskev nebo višeň, a na vrch vše zalité smetanovým 

tvarohovým krémem. Ten samý rok se začal vyrábět Pribináček Velký, který váží 

125g a byl ve dvou příchutích a to vanilka a kakao, o rok později přibyla 

smetanová příchuť a minulý rok se Velký rozšířil zatím o poslední příchuť banánu. 

V roce 2008 přišla Pribina s novým konceptem Pribináček Sezónní, kdy se podle 

ročních období střídají dvě příchutě. Od jara do podzimu se vyrábí malinová 

příchuť a od podzimu do jara je zimní příchuť jablko se skořicí. Minulý rok se 

přestala vyrábět tyčinka Smajlík a byla nahrazena výrobkem Tyčinka Pribináček. 

Rozdíly jsou v tom, že má jiný tvar, má duopolevu a změnila se technologie 

výroby. V současné době se Pribináček 80g vyrábí v devíti příchutích, Pribináček 

Velký 125g se čtyřmi příchutěmi, Triosso ve dvou příchutích a chlazená tyčinka ve 

třech příchutích. [8] 

(Příloha 4) 

                                                 
17 Stabilizátor - stabilizační látka pro zlepšení trvanlivosti potravin. Zdroj: www.cs.wikipedia.org 
18 Sorbát draselný – konzervant, zpomaluje růst plísní, ozn. E 202. Zdroj: www.emulgatory.cz 
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3.4.  Hygienické opat ření 

Při výrobě sýrů jsou stále přísnější hygienická opatření i co se týče zpracování 

kvůli ohrožení rizik pro spotřebitele a všichni zaměstnanci je musí plně dodržovat. 

Nedávno se např. v sýrech objevila hrozba v podobě listerie. Jsou to bakterie, 

které se nacházejí u většiny hospodářských zvířat. Po správné pasterizaci mléka 

by měly být všechny tyto bakterie usmrceny. Pokud se tam objeví, tak je jasné, že 

se tento proces zanedbal. Listerie rostou i při 25°C – 37°C. Aby nedocházelo 

k riziku dekontaminace po pasterizaci, musí podniky provádět opatření, které jsou 

součástí evropských norem, např. čistý přístup do výrobních prostor, hygienické 

postupy pro pracovníky, sanitace nebo desinfekční zařízení. [8] 
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4.  Marketingová strategie a rozhodování, reklama 

Úspěšný podnik se musí rozhodnout, pro kterou skupinu zákazníků bude výrobky 

dodávat a tomu podřídí požadavky cílové skupiny. Jestliže chce oslovit svými 

výrobky více cílových skupin, musí vyrábět více druhů svého sortimentu. Na 

základě analýzy trhu zjistí, jací cíloví zákazníci jejich výrobky kupují. V mléčném 

segmentu většinou záleží na ceně. Zákazníci z oblasti, kde jsou nízké příjmy, větší 

nezaměstnanost apod. si radši vyberou výrobek nižší kvality nebo s obsahem 

rostlinného tuku, který stojí např. 20,- než výrobek, který je kvalitní, bez náhražek, 

chutnější, má různé doporučení a označení, např. Klasa, ale stojí o 10,- více. 

Proto se podniky zaměřují na několik odlišných skupin, jako jsou např. věkové 

a sociální skupiny atd. Pro tyto skupiny právě podniky vyrábí sýry s nízkými 

náklady a pro ty, kteří si chtějí dopřát kvalitu, pochutnat si na tradiční značce 

a cenu až tolik neřeší, jsou převážně mladí lidé a lidé se středními až vyššími 

příjmy.  

Na tvorbu těchto skupin má vliv několik činitelů, např. region, oblast, věk, pohlaví, 

velikost rodiny a počet dětí, příjem rodiny a druh zaměstnání, vzdělání nebo 

životní styl. [5] 

Z těchto důvodů si podnik musí jako první vytvořit strategické marketingové 

plánování. Jsou to analýza tržních segmentů, která zkoumá velikost a vlastnosti 

trhu, plánování cílů, jakých chce podnik dosáhnout, zavádění zvolených strategií 

a jejich realizace, stanovení cen nebo vývoj nových produktů a jako poslední 

kontrola plánovaných cílů, které si podnik zadal, příčina odchylek od stanovených 

plánů a úprava plánů pro jejich skutečné dosažení. Cílem strategického 

marketingového plánování je přizpůsobit své výrobky potřebám zákazníků pro 

rozvoj a zisk organizace. Nejen velké podniky, ale i malé by proto měly mít 

znalosti o prostředí, ve kterém provozují svůj obchod, tedy o potenciální klientele 

a o stávajících zákaznících a jejich kupní síle. [2] 

4.1.  Stanovení cíl ů 
Podniky si stanovují několik druhů cílů. Hlavní je určitě zisk, objem prodeje a podíl 

na trhu. Cíle by měly být reálné a dosažitelné. Pokud jsou cíle vysoké, tak jejich 
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plánování selže. Za splnění plánovaných cílů odpovídají příslušní pracovníci, 

většinou to bývají manageři. Zadané cíle by měly být splněny v určitém časovém 

období, např. pokud podnik otevře novou podočku, zadá si, že chce mít náklady 

na její otevření do roka zaplacené. [2] 

Oddělení marketingu stanovuje cíle a vypracuje plán k jejich dosažení. Plány jsou 

vytvořeny ve třech stupních a to strategické, taktické a plány pro nouzové stavy. 

Plán pro nouzový stav znamená např. že pokud podnik přestane mít takový obrat 

jako dosud, musí přistoupit na jiné ekonomické řešení, např. v podobě slev, akcí 

apod. [2] 

4.2. Marketingová komunikace 
Komunikace je důležitá aktivita mezi podnikem a zákazníkem, uživatelem apod. Je 

mnoho způsobů komunikace s okolím a některé formy se užívají více než ostatní, 

protože jsou účinnější. Komunikace se stává efektivní, pokud z ní mají všechny 

zúčastněné subjekty užitek. [4] 

Podnik je zdrojem, který komunikuje s objektem, tedy zákazníkem. Většinou na 

marketingové komunikaci spolupracuje s agenturami, které se komunikací 

zabývají. Marketingová komunikace vychází ze stanovení několika cílů, tedy 

přesvědčit zákazníka a změnit jeho názor či ovlivnit jeho chování. Poskytnout 

informaci je prvním cílem a má za úkol informovat potencionální spotřebitele 

o uvedení výrobku nebo služby na trh. Podnik sděluje nejdůležitější informace 

formou inzerátů. Dalším cílem je zvýšení poptávky a úspěšnost se pak projeví 

v prodejním obratu, aniž by firma musela snižovat ceny. Diferenciace výrobku je 

schopnost odlišit se od konkurence, jelikož zákazník by mohl některé produkty 

považovat za identické, aniž by věděl, že je vyrábí různé společnosti. Podniky pak 

mohou ovlivnit prodejnost výrobku cenou. Stabilizace obratu je cílem, jak 

stabilizovat náklady v čase, kdy dochází ke změně prodeje způsobené sezónním 

obdobím, cykličností či nepravidelnou poptávkou. [4] 
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4.3. Komunika ční mix 
Komunikační mix zahrnuje podporu prodeje, osobní a neosobní prodej a Public 

Relations19 (dále jen PR). Osobní prodej je přímá osobní forma prodeje 

potenciálním kupujícím, tedy presentace produktu či služby. Neosobní forma 

prodeje je reklama a podpora prodeje. [4] 

Reklama je placená komunikace prostřednictvím médií, kterou realizuje 

specializovaný podnik. Cílem reklamy je zaujmout a přesvědčit cílovou skupinu. 

Jsou různé prostředky, kterými se reklama dostává ke spotřebitelům, většinou 

masovou formou, např. tisk, rozhlas, časopisy, televize nebo billboardy. [4] 

Podpora prodeje se provádí formou účasti na výstavách nebo veletrzích, kde 

podnik představuje své výrobky.  

Pomocí PR podnik komunikuje, vytváří a udržuje vztahy s veřejností a tyto vztahy 

se snaží ovlivnit. Jedná se o dlouhodobou činnost, která zajišťuje podávání 

informací svému okolí a získává zároveň zpětnou vazbu a jiné užitečné informace 

od veřejnosti. PR mohou mít podniky jako své vlastní oddělení nebo si najímají PR 

agentury. Veřejnost se člení na vnitřní a vnější. Vnitřní se rozumí zaměstnanci 

podniku a vnější jsou zákazníci, dodavatelé, tedy každý, kdo se objevuje ve 

společnosti. Cílem PR je neustále si zlepšovat dobrou pověst podniku. Nástroje, 

které k tomu používá jsou odlišné než u reklamy. Podnik může vydávat různé 

zaměstnanecké časopisy, pořádá veřejné akce jako firemní večírky nebo akce pro 

partnery a zákazníky, komunikuje s médii formou tiskových zpráv nebo tiskových 

konferencí. [21] 

(Příloha 7) 

4.3.1. Reklama 

Reklamu můžeme rozdělit do několika skupin a to na informační, přesvědčovací 

a připomínkovou. Pokud uvádíme nový výrobek na trh a chceme vzbudit prvotní 

zájem, použijeme jako první reklamu informační. V tabulce je označené jako 

zaváděcí stadium. Rozvíjet poptávku po zboží nebo službě má vyřešit reklama 

přesvědčovací a ta se používá ve fázi růstu. Reklama připomínková má za úkol 

                                                 
19 Public Relations – překlad „vazby s veřejností“. Zdroj: www.cs.wikipedia.org 
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zachovávat pozici značky, firmy v podvědomí veřejnosti. Používá se ve fázi 

zralosti a poklesu. [4] 

Srovnávací reklama je strategií těch podniků, jejichž výrobky se moc neprodávají 

a proto se snaží porovnávat své výrobky s konkurenčními a upozorňovat na jejich 

výhody. Ale podniky, které mají např. reklamu celoročně v televizi, tuto reklamu 

nevyužívají pro své nejprodávanější výrobky. [4] 

(Příloha 8) 

4.3.2. Reklama v mlé čném pr ůmyslu 

Výrobci mléčných produktů využívají několik druhů reklam. Celoroční reklama je 

dána prostřednictvím akcí na supermarketech (dále jen SM) a hypermarketech 

(dále jen HM), které jsou pravidelné, několikrát do měsíce a jejich umístění 

v letácích. Dále využívají POS materiály20 jako jsou woblery21, shelfstoppery22, 

plakáty, reklamní lišty na regálech, podlahové reklamy v obchodech, různé akce 

a soutěže o dárky, televizní reklamy, které pravidelně probíhají např. ve 

čtvrtletních intervalech. U TV reklam samozřejmě záleží na rozpočtu podniku. Dále 

se často využívají ochutnávky, převážně na nové výrobky uvedené na trh a jsou 

spojené se soutěží nebo při koupi více druhů se rozdávají zákazníkům dárky 

zdarma. Také se hojně využívají reklamní spoty v rádiích a na SM a HM, které 

upozorňují zákazníky během nákupu na akci nebo novinku. Podniky se také 

mohou účastnit veletrhů nebo prodejních dnů, které pořádají velkoobchody a zde 

veřejnost informují o své činnosti a celém portfoliu výrobků. Firma Pribina se dále 

účastní Dětských dnů s Pribináčkem, na kterém kočička Pribináček rozdávala 

dětem tyčinku Pribináček nebo koncertů pořádaných s Jaroslavem Uhlířem, který 

cestuje po základních školách a také rozdává vzorky Pribináčků. A nebo používá 

kampaň v časopisech typu Lifestyle, kde doporučují výrobky např.  jako tipy do 

kuchyně. 

 

 
                                                 
20 POS Materiál - je soubor reklamních materiálů a produktů použitých nejen v místě prodeje pro propagaci 
určitého výrobku nebo výrobkového sortimentu. Zdroj: www.matrixmedia.eu 
21 Wobler – druh reklamního materiálu 
22 Shelfstopper – druh reklamního materiálu 
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5. Pracovní nápl ň obchodních zástupc ů 

Obchodní zástupce (dále jen OZ) komunikuje za podnik ve svém regionu. K tomu 

má jisté pravomoci. Organizuje prodejní akce, ochutnávky, vyhledává nové 

zákazníky, pečuje o stávající zákazníky. Pokud chce být obchodní zástupce ve 

své práci na profesionální úrovni, měl by mít určité schopnosti a dovednosti. Pro 

podnik by měl v první řadě zvyšovat zisk a to díky systematickému a efektivnímu 

plánování, konzultovat s klienty a využívat jejich potenciál a hlavně by měl mít 

zájem o rozvoj společnost a vědět, jakých cílů chce dosáhnout. 

Obchodní zástupce má několik hlavních úkolů. Na nezávislých maloobchodních 

řetězcích rozšiřuje nabídku podniku, ve kterém působí. Na těchto obchodech 

nabízí nové výrobky formou vzorků a argumentů a snaží se domluvit ustálení 

hlavních značek a jejich pravidelný odběr od velkoodběratelů. Vše pak záleží na 

vedoucím, jestli bude výrobky objednávat, protože to není jeho povinností. Zde 

velmi záleží na vztahu, jaký mezi sebou mají vedoucí a obchodní zástupce. 

K podpoře prodeje mohou obchodní zástupce využít tzv. akčních objednávek, 

které zajistí, že jejich značky, které propaguje, budou stále vidět na regálech. Další 

taktikou pro podporu prodeje na nezávislém trhu a pro udržení požadovaného 

sortimentu mohou být individuálně dojednané akce obchodním zástupcem. 

Funguje to oslovením zákazníka formou slev, výhodných balení nebo obdržení 

dárků. Tato reklama je ve většině případů velmi účinná. Nezávislý trh se musí 

stále opečovávat, kontrolovat a komunikovat s vedoucími. Spolupráce s vedoucími 

je někdy velmi náročná a budovat s nimi vztah na profesionální úrovni je někdy 

dlouhý proces. Vše záleží na vystupování a argumentech obchodního zástupce. 

Na řetězcích práce obchodního zástupce už funguje jinak. OZ samozřejmě musí 

také komunikovat s vedoucími, ale už tak nemusí bojovat o pravidelný odběr 

svých výrobků. Od toho jsou v podniku Key Account Managers (dále jen KAM). 

Právě oni jednají se svým daným řetězcem o zalistování nových výrobků, 

popřípadě vylistování stávajících výrobků. Od KAM obdrží OZ listing23, podle 

kterého se potom řídí na daném řetězci. Každý řetězec má listing odlišný. Hlavním 

úkolem OZ je udržovat sortiment na regálech, aniž by docházelo k výpadkům, 
                                                 
23 Listing – přehled výrobků dodávaný pro daný řetězec. Zdroj: interní materiály firmy Pribina, spol. s r.o. 
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vedoucím navrhovat určitou výši objednávky. Další úkol OZ je seznamovat 

vedoucí s novinkami, které podnik uvádí na trh, předat argumentář24, ve kterém je 

novinka vyobrazená a jsou zde uvedené logistické údaje o výrobku, např. váha, 

počet kusů v kartonu, EAN kód25, počet kusů na paletě atd. Pokud má OZ 

k dispozici vzorek, předá ho vedoucí na ochutnávku. Důležitou úlohou OZ je 

udržovat na řetězcích merchandising. Merchandising je neustálé zlepšování 

propagace výrobků, jejich správné umístění, musí být u výrobků uvedena správná 

cena, tedy celkové zlepšování prodeje. Hlavní je umístění výrobku na regále. 

Ideální je sortiment umístit v úrovni očí a do středu regálu. Nejhorší umístění je 

naopak na krajích a v rozích regálů nebo když je před nimi nějaká překážka či 

sloup. Na některých obchodech je stále možné takto výrobky přemístit po domluvě 

s vedoucí, ale na většině obchodech jsou platné plánogramy26, kterými se musí 

řídit jak zaměstnanec daného oddělení, tak i OZ. Takže z toho vyplývá, že 

umístění výrobků na regále neovlivníme, toto je opět v kompetenci KAM, kteří 
o umístění sortimentu vedou jednání na centrále řetězce. Proto se obchodní 

zástupce musí snažit umístit výrobky na další místa, tzv. druhotné umístění. Myslí 

se tím např. akční čela, chladící vany, které nejsou součástí plánogramů. Toto 

jednání s vedoucími a úspěšnost proveditelnosti opět svědčí o dobrých vztazích. 

Pokud nemáte dobrý vztah na obchodech nejen s vedoucím, ale i s ostatními 

prodavači, nemůžete se spolehnout, že vždy vyjde vstříc vašim požadavkům. 

Během akce by měl obchodní zástupce zajistit akční vystavení zboží, tj. do čela 

popř. do chladící vany mezi všechny akční konkurenční výrobky pro co nejvyšší 

prodej během této doby. V průběhu akce by vůbec nemělo docházet k výpadkům 

zboží a mělo by být dostupné po celou dobu akce. Pokud ovšem nedojde 

k výpadku ze strany centrály kvůli špatnému odhadu objednávky do akce nebo 

z důvodu nevykrytí ze strany dodavatele.  

                                                 
24 Argumentář – doložení argumentačního archu velikosti A4 informačního charakteru nově zaváděného 
produktu. Zdroj: interní materiály firmy Pribina, spol. s r.o. 
25 EAN kód – čárový, logistický údaj na výrobku 
26 Plánogram – způsob vystavení výrobků na regále a jejích umístění. Zdroj: interní materiály firmy Pribina, 
spol. s r.o. 
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Obchodní zástupce by měl pravidelně předávat svému podniku informace o situaci 

na trhu a o konkurenci. Má k dispozici PDA27, kam zaznamenává denní návštěvy 

na obchodech, akční ceny dle sjednaných akcí a jejich správnost. Po skončení 

pracovního dne data odešle pro kontrolu. Dále OZ dostává individuální úkoly, 

které vykonává po své pracovní době, tedy doma. Týká se to většinou prodejů 

a jejich zpracování do grafů nebo různé informace získané z návštěv prodejen, 

kde byly nedostatky a informuje o tom  své nadřízené.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 PDA – Personal Digital Assistant – malý kapesní počítač s dotykovým displejem používaný též jako 
mobilní telefon. Zdroj: www.cs.wikipedia.org 
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6.  Velkoodb ěratelé a řetězce na trhu 

V současné době nezávislý trh ustupuje a převyšují počty prodejen typu 

hypermarketů, supermarketů a diskontů. Z pohledu moderních obchodů Česká 

republika patří mezi nejvíce se rozvíjející se trhy. Hlavní podíl tvoří právě 

hypermarkety, poté následují diskonty, supermarkety a nakonec nezávislý obchod. 

Od roku 2002 jsou nejoblíbenějším formátem hypermarkety, ale diskonty si stále 

drží oblíbenost u zákazníků, převážně v malých městech, kde hypermarkety zatím 

nejsou. [23] 

6.1. Diskontní prodejny 
Diskontní prodejny patří mezi maloobchodní formáty, které se v České republice 

nejrychleji rozvíjí a to od poloviny 90. let více než desetinásobně. V diskontech se 

nabízí omezený výběr sortimentu a profil diskontních prodejen je zaměřen na 

suché a konzervované výrobky, např. cukrovinky, káva, čaj, mražené potraviny 

pivo a nealkoholické nápoje nebo mléčné výrobky. Zatímco čerstvé potraviny jako 

jsou maso, uzeniny, lahůdky nebo drogistické zboží si zákazníci nakupují v jiných 

typech prodejen. [23] 

(Příloha 5) 

6.2. Supermarkety 
Obliba supermarketů je rok od roku nižší. V lokalitách, kde jsou umístěné, je stále 

více konkurenčních diskontních prodejen, které jsou mnohem levnější. 

Supermarkety na českém trhu tvoří Billa a Albert. [23] 

(Příloha 6) 

6.3. Hypermarkety 
Hypermarketů je v současné době na trhu 246 a disponují více než 1,16 milionů 

metrů čtverečních prodejní plochy a obrat za minulý rok převýšil 141 miliard. 

Výstavba hypermarketů se již soustřeďuje do menších měst, které mají 10-15 tisíc 

obyvatel. Ale stále se najdou v České republice města, kde hypermarket 
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nenajdete, např. v Litvínově.  41% zákazníků si vybírá hypermarkety jako hlavní 

nákupní místo potravin. [24] 

Největší počet hypermarketů má Kaufland a to 88 a za ním následuje Tesco s 57 

prodejnami. [24] 

Kaufland je rozdělen dle velikosti HM na 4 druhy. Liší se od sebe velikostí prodejní 

plochy, tudíž se liší i listing výrobků. Menší prodejny Kaufland remodeluje, tzn. že 

mění chladící a mrazící boxy za nové a lepší, přestavuje regály, rozšiřuje místo 

pro další sortiment, přistavuje krájené úseky pro lahůdky, sýry, uzeniny a pekárny. 

Skupina Schwarz, která provozuje řetězec Kaufland a diskont Lidl je již třetím 

rokem jedničkou na trhu.  

Tesco je také rozděleno na několik druhů a velikostí. Mimo hypermarketů 

provozuje  formáty typu obchodních domů, supermarketů a expresů. Expresů je 

v republice jen šest, a je to nejmenší formát s minimálním počtem výrobků. 

Supermarkety provozuje po bývalých SM značky Edeka, které Tesco odkoupilo 

a je to nejčastější formát Tesca v České republice. Celkem jich je 42. 

Hypermarkety jsou rozděleny do 5 různých velikostí dle velikosti prodejní plochy 

a provozuje jich 38. Některé dokonce provozují i čerpací stanici. Obchodních 

domů je pouze šest v republice a velikostně jsou na tom stejně jako největší 

formát HM, mají tedy identický listing. Prodejny Tesco nabízí svojí privátní značku 

a to nejen na úseku mléčných výrobků, dále nabízí biopotraviny a řadu výrobků 

značky Healthy Living, které přispívají k udržení zdravějšího životního stylu.  

Ahold je na žebříčku v TOP 10 na třetím místě. Provozuje tři značky, Hypernova 

a HyperAlbert jsou hypermarkety a Albert je typ supermarketu. Hypernova 

a HyperAlbert jsou formátem stejné, ale HyperAlbert je nově používaný název pro 

Hypernovu. Všechny tři formáty jsou opět rozdělené do několika velikostí, dle 

počtu modulů a polic v jednom modulu. Pokud Ahold zalistuje nové výrobky, tak 

změnu na svých HM a SM vykonává tzv. Smart Team, který kompletně změní 

plánogramy na prodejnách. Ahold má také svojí privátní značku Ahold Quality. 

Makro provozuje 13 velkoobchodních prodejen v České republice ve velkých 

městech, které slouží jen pro podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné. 

Zákazníkům vystavují registrované zákaznické karty, bez které se do prodejny 
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neregistrovaná osoba nedostane, protože hned u vchodu zákazníci prochází 

kontrolou včetně kontrolou totožnosti. 

Skupina Rewe, která provozuje supermarket Billa a diskont Penny Market 

odkoupila diskonty Plus od skupiny Tengelmann ČR a postupně všechny Plusy 

přejmenovává na Billu nebo Penny.  

Hypermarkety Globus a Interspar nemají žádné další rozdělení dle velikostí. 

Globus navíc provozuje čerpací stanice a hypermarkety najdete jen velkých 

městech, celkem jich je 13.  Interspar také rozšířil sortiment o svoji privátní značku 

Spar a S-Budget. 

(Příloha 9) 

6.4. Velkoobchody 
V České republice je přibližně 10 velkoobchodů. Distributoři dále rozváží zboží na 

nezávislé maloobchody. Accom, Madeta a Alimpex jsou tři největší distributoři. 
Mají své výrobky, které vyrábí a rozváží a dále rozváží sortiment jiných podniků, 

např. Pribiny nebo TPK, se kterými mají smlouvu. Všechny výrobky mají umístěné 

v katalogu, který aktualizují jednou za 2-3 měsíce. Pro listing výrobků platí 

podobné obchodní podmínky jako u obchodních řetězců, ale v menším měřítku. 

6.5. Úloha Key Account Manager ů 
Key Account Manager (dále jen KAM) se stará o daný řetězec, většinou má na 

starosti několik obchodních řetězců najednou a zajišťuje kompletní servis. Hlavním 

úkolem je dohodnutí ročních podmínek na celý rok, které se uzavírají vždy na 

začátku daného roku. V ročních podmínkách se stanovují např.: 
• veškeré poplatky za letáky, akční sortiment, za umístění propagačních 

materiálů, remodeling prodejen, za nově otevřené prodejny, merchandising na 

regálech, výroční prodeje např. 10 let existence nebo při otevření dvousté 

prodejny, ochutnávky, umístění  lednic 

• změna logistických údajů – např. při změně kusů v kartonu 

• logistické podmínky – jak často se bude zavážet na centrální sklady řetězců. 

Některé řetězce mají i více skladů. 
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• fakturační slevy – odvíjí se od zalistování výrobků, splatnosti faktur – čím kratší 

tím větší procento slevy; odběrový bonus a nárůstový bonus – při určitém 

odběru a pokud se odběr další rok navýší. Další slevy se mohou odvíjet od 

reklamací, pokud si řetězec nebude dělat nárok na reklamování poškozeného 

zboží. 

6.5.1. Zalistování sortimentu 

Při zalistování výrobku, ať už novinky nebo stávajícího, dosud nezalistovaného 

výrobku, musí KAM požádat výběrovou komisi řetězce. Komisi se předkládá 

požadovaný vzorek včetně jeho logistických údajů, např. počet kusů v kartonu 

nebo rozměry výrobku. Komise pak rozhodne buď o zařazení nebo nezařazení. 

Také může požadovat vyřazení některého dosud zalistovaného výrobku. Komise 

jedná o zalistování výrobků jednou za 2 nebo 3 měsíce, ale každý řetězec má 

podmínky odlišné. Pokud výrobek zalistuje, pak se zároveň mění i plánogram.  

6.5.2. Akční letáky 

Návrh do akčního letáku posílá KAM přibližně 3 týdny až 1 měsíc před akcí. 

K tomu také přikládá fota výrobků, kvůli aktuálnosti jejich obalů. Tím, že si podnik 

zajistí místo v letáku, tak si tím jistí i to, že konkurence nebude mít umístěno 

v letáku stejný druh zboží.  Na konci měsíce pak podnik zjišťuje, jestli akce byla 

zisková nebo nezisková. 
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7. Závěr 

Ve své práci jsem analyzovala výrobní a obchodní procesy v mlékárenském 

průmyslu. Popsala jsem historii zpracování mléka a počátky výrobních procesů 

sýrů a dalších mléčných výrobků ve světě i u nás. Popsala jsem také několik 

velkých mlékáren, které mají v České republice dlouhou tradici a své věrné 

zákazníky. 

Stručně jsem popsala proces pro získání označení kvalitních českých výrobků 

KLASA a podmínky pro výrobu biopotravin. V současné době je v České republice 

cca 2000 ekologických farem a pouze 5% obyvatel pravidelně nakupují 

biopotraviny. Zatím nejširší nabídka biopotravin je v mléčných výrobcích, 

nejrozšířenější jsou hlavně bio jogurty a bio mléko. Bio maso, bio zelenina a další 

bio výrobky zatím nejsou na našich supermarketech a hypermarketech moc 

rozšířené a hlavně zájem spotřebitelů není tak velký vzhledem k jejich ceně. Dle 

mého názoru bude trvat ještě několik let, než si český národ zvykne nakupovat 

tyto potraviny. Na druhou stranu si troufám tvrdit, že český národ je trochu 

nedůvěřivý, neboť mají pocit, že biopotraviny nejsou vyráběné a pěstované jako 

biopotraviny, ale jako běžné potraviny a jsou tím oklamáni. Až se zvýší životní 

úroveň většiny Čechů, tak určitě budou nakupovat lepší a zdravější potraviny jako 

jsou právě biopotraviny. 

Dále jsem se zabývala inovací a otázkou, proč je inovace důležitá. Podniky musí 

neustále inovovat, rozšiřovat a vylepšovat své stávající výrobky a své nejsilnější 

značky. Také by měly neustále vyvíjet nové výrobky, nové druhy, které se 

doposud neobjevily na trhu a být v tom jedničkou. Ovšem asi jen do té doby, 

dokud ten samý výrobek nezačne vyrábět jiný konkurenční podnik. To v mléčném 

průmyslu netrvá moc dlouho, protože podniky se ve výrobě novinek navzájem 

dohánějí. 

Podrobně jsem také popsala portfolio plísňových sýrů pod značkou Král Sýrů, 

tavených sýrů a smetanového krému Pribináček pod záštitou firmy PRIBINA, spol. 

s r.o., jejich výrobních postupů, druhy atd. Ve výrobním procesu se musí 

dodržovat přísné hygienické podmínky, protože kdyby jediná bakterie napadla 

např. plísňové sýry v době zrání, tak se celá várka, myslím tím celý zrací sklep, 
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kde zraje několik stovek plísňových sýrů, musí zlikvidovat. To pak má za následek 

velké ztráty a pokud by se tyto chyby opakovaly, podnik by také mohl zkrachovat. 

Přísná hygiena se musí dodržovat ve všech výrobnách sýrů, jak plísňových, tak 

tavených, předsmažených specialit nebo smetanových krémů. 

Oddělení marketingu je také nedílnou součástí každého podniku. Musí vymýšlet 

metody, jak zaujmout spotřebitele a komunikovat s okolím. Důležitá je určitě 

reklama, která je ale finančně velmi nákladná. Marketing musí vymýšlet takové 

balení a kartony, které se na regále neztratí a budou vidět a neztratí se v záplavě 

ostatních konkurenčních výrobků.  

Určitě jsem se musela zmínit o pozici obchodních zástupců v podniku vzhledem 

k tomu, že na této pozici působím. Obchodní zástupce pracuje v terénu, jedná za 

podnik na supermarketech,  hypermarketech a na nezávislém trhu, vyhledává 

nové příležitosti k navýšení zisku a také podává informace o konkurenci. OZ by 

měl mít hlavně zájem pracovat na takovéto pozici, vyvíjet aktivitu, mít určitou 

dávku asertivity a umět jednat s lidmi, být napohled sympatický a mít příjemné 

vystupování Neměl by určitě zatahovat své soukromé starosti do pracovního 

procesu, protože to pak ovlivňuje jeho práci. 

V poslední kapitole se zabývám pozicí na trhu, co se týče diskontů, HM a SM. 

Supermarkety ustupují diskontům, protože jsou levnější a pro lidi dostupnější, 

i když zde není nabízen veškerý sortiment. Zato HM se stále rozrůstají už i do 

menších měst, kde doposud nepůsobily. Také jsem se zmínila o nejsilnějších 

společnostech, které v současnosti působí na našem trhu a jejich krátkou 

charakteristiku. Jako poslední jsem stručně popsala úlohu Key Account Managers, 

jejich hlavní úkoly v podniku, např. důležité dohodnutí ročních obchodních 

podmínek, přesvědčení komisí o zalistování novinek a umístění výrobků do 

akčních letáků. 

Do příloh jsem vložila grafy, které jsem získala z interních materiálů a presentací 

firmy PRIBINA, spol. s r.o., výzkumu trhu Incoma Research a GfK Group a dále 

pak tabulky z literatur a časopisu Moderní obchod. 

Výběrem tohoto tématu mé bakalářské práce jsem se naučila pracovat 

s dostupnými materiály, využila jsem firemní publikace a také jsem získala hodně 
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informací od mých nadřízených firmy PRIBINA, spol. s r.o. Touto cestou jsem se 

dozvěděla velké množství informací a doufám, že budu mít příležitost je využít při 
své práci. Předpokládám, že jsem svým tématem oslovila i širší veřejnost a zvýšila 

její informovanost o mlékárenský průmysl a mléčné produkty.  
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Příloha 2 Plísňové sýry – podíly na trhu – objemy v % 

Zdroj: materiály PRIBINA, spol. s r. o. 
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Příloha 3 Tavené sýry - Tržní podíl výrobců/značek v % 

Zdroj: PRIBINA, spol. s r. o. 
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Příloha 4 Dětské smetanové krémy - Podíly na trhu po výrobcích – objemy v % 

Zdroj: materiály PRIBINA, spol. s r. o. 
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Příloha 5 Hlavní nákupní místo potravin (v%) 
Zdroj: INCOMA Research, GfK Group 
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Příloha 6 Typy prodejen, kde lidé utrácejí největší část měsíčních výdajů za potraviny. 
Zdroj: INCOMA Research, GfK Group 
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Příloha 7 Výhody a nevýhody nástrojů komunikace 

DRUH 
KOMUNIKACE NÁKLADY VÝHODY NEVÝHODY 

OSOBNÍ       
Osobní prodej Vysoké náklady na 

jeden kontakt 
Umožňuje pružnou 
prezentaci a získání 
okamžité reakce 

Náklady na kontakt 
podstatně vyšší než u 
ostatních forem, 
nesnadné získat či 
vychovat 
kvalifikované 
obchodníky 

NEOSOBNÍ       
Reklama Relativně levná na 

kontakt 
Vhodná pro masové 
působení, dovoluje 
výraznost a kontrolu 
nad sdělením 

Značně neosobní, 
nelze předvést 
výrobek, nelze přímo 
ovlivnit nákup, 
nesnadné 
kvalifikované měření 
účinku 

Podpora prodeje Může být nákladná Upoutá pozornost a 
dosáhnne okamžitý 
účinek, dává podnět 
k nákupu 

Snadno 
napodobitelná 
konkurencí, působí 
krátkodobě 

Public Relations Relativně levné, 
hlavně publicita. Jiní 
PR akce jsou 
nákladné, ale jejich 
frekvence nebývá tak 
častá. 

Vysoký stupeň 
důvěryhodnosti, 
individualizace 
působení. 
Dlouhodobý účinek. 

Publicitu nelze řídit 
tak snadno jako 
ostatní formy 
komunikace 

 

Zdroj: NAGYOVÁ, Jana. Marketingová komunikace není pouze reklama. 1. vyd. Praha: 

Nakladatelství VOX, 1999. 150 stran, ISBN 80-86324-00-1 
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Příloha 8 Životní cyklus výrobku 

 
Zdroj: NAGYOVÁ, Jana. Marketingová komunikace není pouze reklama. 1. vyd. Praha: 
Nakladatelství VOX, 1999. 150 stran, ISBN 80-86324-00-1 
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Příloha 9 TOP 10 obchodních řetězců v České republice 
 

 
 
Zdroj: Moderní obchod č. 1-2/2009, ročník XVII. 
 
 
 
 
 
 
 


