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Abstrakt 

Diplomová práce se zabírá podrobnou analýzou konkurenčního prostředí pivovaru Ostravar. 

Analýza je provedena mimo jiné na základě výsledků provedeného dotazníkového šetření. 

Vzhledem k charakteru domácího regionu, kterým je Moravskoslezský kraj, je v práci navíc 

zkoumána závislost konzumace piva na jednotlivých odvětvích průmyslu. Cílem práce je zjiš-

tění potenciálu pivovaru Ostravar a jeho vyuţití.     

 

Klíčová slova 

Marketing, marketingová strategie, konkurenční prostředí podniku, konkurenční výhoda, 

konkurenceschopnost, průmysl, průmyslová odvětví, dotazníkový výzkum. 

 

 

 

Abstract 

This diploma thesis takes a detailed analysis of the competitive environment brewery Ostrava. 

The analysis is based inter alia on the findings of this questionnaire survey. Due to the nature 

of the home region, which is Moravskoslezsky region, is the extra work examined the depen-

dence of beer consumption on individual industry sectors. The aim is to identify the potential 

Ostravar brewery and its use. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

aj. - a jiné 

apod. - a podobně 

atd. - a tak dále 

a.s. - akciová společnost 

CD - compact disk 

č. - číslo 

obr. - obrázek 

s.r.o. - společnost s ručením omezeným 

tab. - tabulka 

tj.  - to je 

tzv. - tak zvaný 

 

tex - textilní průmysl 

dře - dřevozpracující průmysl 

che - chemický průmysl 

ele - elektrotechnický průmysl 

aut - automobilový průmysl 

str - strojírenský průmysl 

zem - zemědělství 

těţ - těţební průmysl 

hut - hutní průmysl 

ost - ostatní  
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1. Úvod 

V dnešní době není problémem něco vyrobit. Úroveň techniky i její dostupnost jsou v součas-

né době velmi dobré. Problémem je prodat. A to prodat v takovém mnoţství, aby firma nejen 

zaplatila vynaloţené náklady, ale také aby generovala nějaký zisk. A je jasné, ţe čím větší 

tento zisk bude, tím lépe. Jenomţe v dnešním trţním prostředí není prodávat zrovna jednodu-

ché. Konkurenční boj je mezi firmami opravdu nemilosrdný. Prakticky u kaţdého výrobku či 

sluţby najdeme deset dalších ekvivalentních firem produkující stejné výrobky, případně sluţ-

by. A právě v dnešní době, kdy má zákazník na výběr obrovský počet moţností, je důleţitější 

víc neţ kdy jindy, mít určitý náskok před svými konkurenty a být tak v očích spotřebitelů o 

něco lepší neţ ti ostatní. 

 

Jednou z nejdůleţitějších sloţek, která bojuje za tu svou firmu v nelítostné konkurenční válce, 

je marketingové oddělení. Bohuţel jen malá část firem si tuto skutečnost uvědomuje. Zvlášť 

teď, po finanční ekonomické krizi, se marketing ve většině případů dostal aţ na samý okraj 

společností. Vedení společností si jsou vědoma toho, ţe jakýsi pozitivní přínos marketing 

přináší, nicméně nelze jednoznačně doloţit, jaký vliv na kolonku hospodářského výsledku 

vlastně má. A tak firmy šetří, kde můţou, a marketing ustupuje. 

 

Základní pomůckou kaţdého marketingového oddělení jsou znalosti. Čím více toho podnik o 

trzích a zákaznících ví, tím lépe a snáze je můţe uspokojit. Cílem je tak vytvořit si konku-

renční výhodu a té pak patřičně vyuţít.  

 

Cílem této práce je zanalyzovat konkurenční prostředí pivovaru Ostravar, sídlícího téměř 

v centru města Ostravy. Pivovar svádí na území Ostravy neustálý a nelítostný boj se svým 

největším konkurentem, pivovarem Radegast. Město se podařilo Ostravaru získat. Teď usiluje 

o to, aby se rozšířil i mimo ostravský region a aby i tam získal vedoucí postavení na pivním 

trhu. Jelikoţ bojištěm je Moravskoslezský kraj, známý zejména svým obrovským průmyslo-

vým zastoupením, i specifiky v konzumaci piva, vyvstala otázka, zdali zrovna průmysl nemá 

spojitost s konzumací piva, která by pro pivovar Ostravar mohla znamenat novou zbraň v 

konkurenčním souboji. Je-li tomu tak, budou zkoumat následující řádky.                
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2. Teoreticko-metodologická východiska 

2.1.  Marketing a jeho postavení při řízení podniku 

Definice pojmu marketing 

Definic pojmu marketing existuje celá řada. Za ty nejznámější a nejvýstiţnější povaţuji tyto: 

 

Marketing je proces plánování a provádění koncepce, tvorby cen, propagace a rozšiřování 

myšlenek, zboţí a sluţeb za účelem vyvolání směny, která uspokojí poţadavky jednotlivců i 

organizací. (Philip Kotler) [3] 

 

Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potře-

bují a poţadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny výrobků a hodnot s ostatními. (Jaro-

slav Světlík) [29] 

 

Lze předpokládat, ţe i v budoucnu bude existovat určitá potřeba prodeje. Cílem marketingu je 

však učinit prodej nadbytečným. Jeho cílem je poznat zákazníka a jeho potřeby tak dokonale, 

aby se výrobky pro něj určené prodávaly samy. Ideální marketing musí dosáhnout toho, aby 

zákazník byl plně připraven koupit si daný výrobek. Pak jiţ stačí, aby byl tento výrobek k 

dispozici. (Peter Drucker) [3] 

 

Podnik má dvě, a pouze dvě základní funkce: marketing a inovace. Marketing a inovace při-

nášejí výsledky, vše ostatní jsou jen náklady. (Peter Drucker) [11] 

 

Marketing je aktivita, soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikování, dodávání a 

výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a celou společnost. 

(AMA – Americká marketingová asociace) [27] 

 

Podstata marketingového přístupu k podnikání je v zásadě jednoduchá: pomocí systému teo-

reticky propracovaných a po desetiletí v praxi ověřených nástrojů, principů a postupů dosáh-

nout toho, aby podnik dokázal reagovat na přání, potřeby a očekávání zákazníků lépe neţ 

konkurence a zvýšit tak pravděpodobnost dosaţení úspěchu na trhu a splnění svých podnika-

telských cílů. Neplatí to ale absolutně. Kaţdý podnik musí své marketingové aktivity rozvíjet 

na základě specifických podmínek, v nichţ se nachází. Marketingová činnost totiţ spíše před-
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stavuje dlouhodobou, systematickou a plánovitou realizaci veškerých aktivit podniku a jejich 

jednoznačnou orientaci na trh a jeho poţadavky.  

 

Marketing se od pouhého prodeje zboţí značně liší. Zatímco prodej se snaţí přimět zákazníky 

k nákupu toho zboţí, které podnik jiţ vyrobil, marketing usiluje o to, aby podnik vyráběl a 

prodával zboţí, které zákazník poţaduje, a to tím, ţe jeho potřeby a přání zjišťuje a ţe jim 

přizpůsobuje jak své produkty, tak také jejich cenu, způsob prodeje, propagaci, design, balení 

a další faktory.  

 

Marketing průmyslu zahrnuje všechny marketingové aktivity, které podniky při svém podni-

kání pouţívají. Podniky ale působí na tzv. průmyslovém trhu, zahrnujícím všechny subjekty, 

které nakupují zboţí či sluţby v průmyslovém řetězci proto, aby vyráběli další výrobky, pří-

padně poskytovali další sluţby. Průmyslové trhy mají svá specifika. Jsou jimi např. menší 

počet zákazníků. Ti jsou však obvykle z řad velkých firem, a tak se na tomto druhu trhu vy-

skytuje podstatně větší mnoţství peněz. Dalším specifikem jsou velice úzké dodavatelsko-

odběratelské vztahy. Jinak se zde chová také poptávka. Ta je v průmyslovém trhu závislá na 

poptávce po konkrétním spotřebním zboţí. Dále je značně nepruţná, a poměrně nestálá. 

    

Podnikatelské koncepce 

Kaţdý podnik musí neustále komunikovat se svým okolím. Musí zjišťovat momentální situaci 

na trhu, vyhodnocovat ji a snaţit se zvolit ten nejvhodnější způsob, jak své zákazníky a ob-

chodní partnery co nejlépe oslovit. Podnik tím určuje svůj vztah ke svému marketingovému 

okolí, zejména pak ke svým zákazníkům a konkurentům. Tento postoj, jakým se podnik pro-

jevuje navenek, označujeme jako podnikatelská koncepce. Rozlišujeme pět základních kon-

cepcí.  

 

Výrobní koncepce vychází z toho, ţe spotřebitelé preferují především levné a snadno dostup-

né výrobky. Podniky řídící se takovouto koncepcí pak usilují o dosaţení vysoké efektivnosti 

výroby a širokého pokrytí trhu. Snaţí se o vysoké objemy výroby, které umoţňují dosáhnout 

niţších nákladů na jednotku produkce a tím i vyšší zisk. Často ale zapomínají přihlédnout k 

potřebám svých zákazníků. Tato koncepce je typická v případě, kdy na trhu převyšuje po-

ptávka nad nabídkou. 
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Výrobková koncepce vychází z toho, ţe spotřebitelé preferují výrobky, které jsou kvalitní, 

dokonale funkční, mají skvělý design apod. Takovýto zákazníci tedy chtějí nakupovat pouze 

to nejlepší zboţí, za které jsou ochotni si připlatit i více peněz. Podniky pracující na základě 

této koncepce se tak zaměřují na produkci kvalitních výrobků, které neustálé zdokonalují. 

Výrobková koncepce však někdy můţe vést i k tomu, ţe se podnik přespříliš soustřeďuje na 

vlastní výrobek a poţadavkům spotřebitelů věnuje jen malou pozornost. 

 

Prodejní koncepce vychází z toho, ţe zákazníci musejí být o výrobcích firmy dostatečně in-

formováni a výrobky jim musí být dostatečně nabízeny. Podniky proto věnují velkou pozor-

nost distribuci a komunikaci, zakládají vlastní sítě prodejen apod.  

 

Marketingová koncepce staví na principu trvalém, aktivním a efektivním uspokojování potřeb 

svých zákazníků, kterým podniky přizpůsobují vývoj, výrobu i prodej zboţí. Přijetím marke-

tingové koncepce podnik zdůrazňuje snahu o řešení problémů svých zákazníků. 

 

Současný vývoj směřuje k sociální koncepci. Vychází z poţadavku, aby činnost výrobců a 

prodejců nejenţe vedla k dokonalému uspokojování potřeb zákazníků, ale aby také neměla 

nepříznivý vliv na kvalitu ţivotního prostředí a na fungování lidské společnosti. Snahy o udr-

ţení ekologické rovnováhy usilují o to, aby nedocházelo k vytváření zbytečných či umělých 

potřeb, aby nabízené výrobky byly bezpečné, aby nebyly zdraví škodlivé, aby jejich výroba 

neměla za následek devastaci ţivotního prostředí a aby jejich uţívání či spotřeba nevedly 

k zbytečnému plýtvání a nadměrnému vyčerpávání deficitních a neobnovitelných přírodních 

zdrojů. 

 

Marketingové strategie  

Marketingová strategie vymezuje hlavní principy, jejichţ prostřednictvím chce podnik dosáh-

nout svých marketingových záměrů na cílovém trhu. Marketingová strategie vychází 

z celkové firemní strategie, která definuje způsob, jakým chce firma dosáhnout svých cílů. 
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Strategie minimálních nákladů - při naplňování této strategie podnik cíleně usiluje o to, aby 

dosáhl co nejniţších nákladů na výrobu a distribuci, aby tak mohl nabízet své produkty či 

sluţby za niţší ceny neţ jeho konkurenti. Tím by měl získat konkurenční výhodu a z ní ply-

noucí větší podíl na trhu. Podniky pouţívající tuto strategii vycházejí z výrobní nebo výrob-

kové podnikatelské koncepce. Musí být orientovány na vyuţívání kvalitních technologií a 

musí dosahovat vynikajících výsledků jak v oblasti nákupu, tak také výroby a distribuce. Ne-

potřebují však být příliš dokonalé v oblasti marketingu. Tuto strategii obvykle uplatňují pod-

niky, které se orientují na velmi rozsáhlý a svým charakterem masový trh.  

 

Strategie diferenciace produktu - v tomto případě se podnik soustřeďuje na dosaţení dokona-

lého výkonu v některé oblasti, jeţ je pro zákazníka důleţitá a je oceňována trhem jako cel-

kem. Podnik můţe například usilovat o to, aby získal vůdčí postavení v oblasti servisu, v ob-

lasti poskytování těch doplňkových sluţeb, které konkurence nenabízí, v oblasti jedinečnosti 

produktů, v oblasti stylu výrobků, v oblasti nových technologií atd. Odlišení produktu se také 

dosahuje pomocí psychologických nástrojů anebo způsobem distribuce. Strategii diferenciace 

obvykle uplatňují především střední a menší podniky, jimţ jejich omezené finanční zdroje 

nedovolují vstoupit do přímé konfrontace s těmi podniky, které na trhu zaujímají vedoucí po-

zici.  

 

Strategie trţní orientace - při uplatnění této strategie se podnik zaměřuje spíše na jeden či více 

menších segmentů trhu a neusiluje tedy o ovládnutí celého trhu nebo jeho větší části. Přitom 

se zaměřuje hlavně na to, aby co nejlépe rozpoznal potřeby zvolených segmentů, a snaţí se 

získat vedoucí postavení v určité konkrétní oblasti zájmu zákazníků.  

 

2.2.  Konkurence a konkurenceschopnost v tržním prostředí 

Dle slovníku cizích slov konkurence znamená soupeření, soutěţení, případně hospodářskou 

soutěţ. Pojem má však mnohem širší význam a to nejen z ekonomického hlediska. Je třeba si 

uvědomit, ţe konkurence probíhá mezi dvěma a více subjekty. [1] 

 

Důleţité je rozlišovat pojmy konkurence a konkurenceschopnost. O konkurenci mluvíme jako 

o výsledku aktivity firmy. Konkurenceschopnost je pak její potenciál. [1] 
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Konkurenceschopná firma musí mít potenciál vnímatelný konkurencí, jinak nemůţeme hovo-

řit o konkurenceschopnosti. [1] 

 

Být konkurenceschopný znamená vědět, co je normálem dneška, kam směřuje vývoj, a poznat 

moţnosti a nutnost vlastní změny v poţadovaném konkurenčním směru (trendu). [1] 

 

Častým omylem bývá klišé, ţe konkurenceschopnost je představována především konkurenč-

ní výhodou. Konkurenceschopnost firmy je dána především rozloţením silných a slabých 

stránek společnosti, příleţitostí a ohroţení. Dalším vţitým nonsensem je, ţe konkurence-

schopnost firmy je představována jen kladným hospodářským výsledkem či vysokou produk-

tivitou práce. Konkurenceschopnost firmy je dána racionálním rozloţením firemního potenci-

álu na dosaţení účelu podnikání.  

 

Marketingově orientované teorie konkurence 

Teorie podle M. E. Portera: Cílem konkurenční strategie pro podnikatelský subjekt je nalézt 

v odvětví takové postavení, kdy podnik můţe nejlépe čelit konkurenčním silám, nebo jejich 

působení obrátit ve svůj prospěch. [1] 

 

Konkurence v odvětví. Je to soutěţ mezi firmami, které podnikají ve stejném odvětví. Existu-

je šest faktorů, které ovlivňují rozsah tohoto komerčního boje: 

a) Stupeň konkurence – ten se vztahuje na počet výrobců nebo značek a na jejich podíl 

na trhu. Čím je větší stupeň koncentrace, tím je i ostřejší konkurence. Aktivita jednoho 

způsobí okamţitě reakci u konkurence. Za takové situace se často stává, ţe firmy sjed-

návají vzájemné dohody, aby zabránily neţádoucí konkurenci.  

b) Diferenciace výrobků – konkurence roste tehdy, jestliţe se produkty méně diferencují 

v oblasti kvality, tvaru a vlastností. Konkurence můţe být oslabena diferenciací pro-

duktu a vznikem reference značky.  

c) Změna velikosti trhu – jakmile se zvětší trh, dojde rychle k oslabení konkurence. Kdyţ 

dojde na druhé straně k jeho stabilizaci, nadbytečné kapacity vedou často k intenziv-

nější („vytlačující“) konkurenci.  

d) Struktura nákladů – kdyţ mají dodavatelé vysoké fixní náklady, mají tendenci si kon-

kurovat více cenou při smršťujícím se trhu. Pak dojde k tomu, ţe cena kompenzující 

variabilní náklady zvyšuje fixní náklady. 
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e) Rostoucí výrobní kapacita – jestliţe nárůst trhu bude menší neţ nárůst výrobních ka-

pacit, vznikne ostrá konkurence. 

f) Bariéra vstupu – jakmile je pro dodavatele obtíţné odstoupit ze smršťujícího se trhu, 

konkurence se zvyšuje. To můţe být zapříčiněno odporem ze strany zaměstnanců. [1] 

 

Jak zdůrazňuje M. E. Porter, důleţitým krokem pro kaţdou firmu je zpracování analýzy kon-

kurence a na jejím základě navrţení optimální strategie, se kterou firma vstupuje na trh. Firma 

si musí uhájit své postavení v odvětví, musí úspěšně čelit konkurenčním silám a zabezpečit si 

tak co největší výnosnost kapitálu. Podle něj existují tři úspěšné strategické přístupy: strategie 

nízkých nákladů, diferenciace produktu a trţní orientace.  

 

Teorie podle P. Kotlera: P. Kotler vychází při vymezení konkurenční strategie z trţní pozice, 

kterou si firma pro sebe vymezuje. Rozeznává čtyři pozice konkurence a čtyři jim odpovídají-

cí strategie: 

a) Vedoucí firma na trhu – jde o strategii dodavatele, který má dominantní nebo vý-

znamné postavení na trhu (např. zaujímá minimálně 40%). Takovýto dodavatel obvyk-

le vede trh a určuje trţní podmínky. Předbíhá ostatní konkurenty změnami cen, zavá-

děním nových výrobků, reklamou atd. 

b) Trţní vyzyvatel – je to firma, jejíţ postavení se nachází na druhé, třetí nebo aţ čtvrté 

pozici. Firma má také výrazné postavení na trhu a obvykle vyuţívá ofenzivní strategie. 

Hledá slabá místa ve sluţbách nebo cenách konkurenta a pak útočí. Uvedená strategie 

je obvykle zaměřená na malé a střední firmy, ale někdy můţe působit i na velkou fir-

mu.  

c) Následovatel – dodavatel má menší podíl na trhu. Obvykle se snaţí vyhýbat konku-

renčním bojům a následuje vedoucí firmu s novými výrobky, zlepšením sluţeb a ce-

novými změnami. 

d) Výklenkář – mezi „výklenkáře“ řadíme ty, kteří se zaměřují na výklenky na trhu. 

Znamená to, ţe se snaţí o pokrytí těch částí trhu, na které velcí dodavatelé zapomínají. 

Výklenkáři se rovněţ vyhýbají konkurenčním střetům a snaţí se zaměřit na určitý 

segment trhu, geograficky vymezenou skupinu zákazníků nebo na specifický typ vý-

robku. [1] 

 

 



8 

 

3. Marketingová charakteristika zkoumaného subjektu 

3.1. Předmět podnikání 

Předmětem podnikání pivovaru Ostravar je v souladu s čl. 5 Stanov společnosti výroba nápo-

jů, ţivnost provozovaná průmyslovým způsobem. 

 

Pivovar Ostravar sídlí v Ostravě na ulici Hornopolní číslo 57, a byl zaloţený 24. října 1897, 

kdy vznikl jako Český akciový pivovar v Moravské Ostravě. Roku 1940 byl Český akciový 

pivovar sloučen s pivovarem Strassmann do podniku pojmenovaného Moravsko-ostravské 

pivovary a.s.  Roku 1942 byla výroba v tomto pivovaru zastavena a přesunuta do pivovaru 

Strassmann, ovšem o dva roky později byla výroba přesunuta zpět do nynějšího pivovaru. 

Výroba piva se v pivovaru Ostravar prudce zvýšila roku 1953 po uzavření nedalekého pivova-

ru v Karviné a nadále se zvyšovala úměrně k růstu průmyslové výroby na Ostravsku. 

 

V současné době patří pivovar Ostravar pod společnost Pivovary Staropramen a.s., která 

vznikla 5. května 1992. V průběhu roku 2004 se Pivovary Staropramen a.s. staly součástí bel-

gické skupiny InBev. Poté došlo ke spojení evropské pivovarnické skupiny InBev s americ-

kým gigantem Anheuserem-Buschem, kdy InBev odkoupil majoritní podíl rodinného podniku 

a vytvořil tak největší pivovarnickou skupinu na světě -  Anheuser-Busch InBev. Do prosince 

2009 byla jediným akcionářem holandská společnost Interbrew Central European Holding 

B.V. Tato společnost v prosinci 2009 prodala celý svůj akcionářský podíl společnosti Starbev 

Czech Republic s.r.o., vlastněné společností Starbev Netherlands B.V. a společností Starbev 

Sarl. Společnost Pivovary Staropramen a.s. se tak stala členem nově vzniklé pivovarské sku-

piny Starbev. Kromě České republiky tvoří Starbev také společnosti na Slovensku, v Maďar-

sku, Bulharsku, Rumunsku, Chorvatsku, Srbsku, Bosně a Černé Hoře.  

 

Mezi hlavní značky vyráběné společností Ostravar patří světlé desetistupňové pivo Ostravar 

Original a světlý dvanáctistupňový leţák Ostravar Premium. V pivovaru se dále vyrábí známý 

pivní speciál s tzv. lavinovým efektem Velvet a fotbalové pivo Ostravar Bazal, které si vytvo-

řili sami fanoušci dobrého fotbalu i kvalitního piva.   

 

Všechna uvedená piva se v pivovaru Ostravar stáčejí do sudů (neboli kegů) o objemech dva-

cet, třicet a padesát litrů. Ostravar Original, Premium a Bazal se pak v ostravském pivovaru 

dále stáčejí do půllitrových lahví a Ostravar Original naleznete i v půllitrových plechovkách. 
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Ty se však stáčí pouze v praţském pivovaru Staropramen, protoţe v pivovaru Ostravar linka 

na stáčení piva do plechovek chybí.  

 

Pivovar Ostravar se můţe pyšnit i řadou ocenění. V roce 1998 získal Ostravar třetí místo 

v kategorii světlých piv výčepních a to v soutěţi v Českých Budějovicích, Pivo roku 1998. 

Několik ocenění si v minulosti vyslouţil i ostravský speciál Velvet. Například v roce 1997, 

kdy byl uveden na trh, získal ocenění Výjimečné pivo roku 1997 od Sdruţení přátel piva, 

anebo v roce 2001 Speciál roku 2001, titul udělený v anketě časopisu Pivní kurýr. Hned tři-

krát se piva z produkce pivovaru Ostravar významně umístila v soutěţi o Cenu českých slád-

ků, která se konala 25. září 2001 v pivovaru Braník, kde proběhl jiţ osmý ročník tohoto klání. 

Akci pořádal měsíčník Pivní kurýr pod záštitou Výzkumného ústavu pivovarského a sladař-

ského v Praze. Soutěţilo se v kategorii výčepních a leţáckých piv, v níţ v konkurenci 32 zna-

ček z celé České republiky zvítězil světlý leţák Ostravar Premium a na čtvrté příčce se umísti-

lo světlé výčepní pivo Ostravar Original. V kategorii speciálních piv, v níţ bylo zastoupeno 8 

tuzemských značek, získal druhé místo polotmavý leţák Velvet. Ostravar Premium déle získal 

titul Pivo České Republiky 2003, a to v rámci odborné degustační soutěţe, která se konala 

pod patronací Ministra zemědělství ČR, na 7. ročníku Slavností piva v Českých Budějovicích. 

Ostravar Original zároveň obsadil 2. místo v kategorii Světlé výčepní pivo. Piva z portfolia 

ostravského pivovaru pak znovu zaznamenala velký úspěch 20. září 2005. Svaz pivovarů a 

sladoven společně s Výzkumným ústavem pivovarským vyhodnotil v degustační soutěţi Čes-

ké pivo roku 2005 značky Ostravar Original a Ostravar Premium jako nejlepší piva v České 

republice v kategoriích pivo světlé výčepní a světlý leţák. V roce 2006 získal pivovar Ostra-

var do své sbírky trofejí další ocenění. Světlému leţáku Ostravar Premium udělila odborná 

porota Certifikát kvality. Certifikát kvality z PIVEXu je mezi všemi získanými cenami 

výjimečný tím, ţe posuzuje pivo komplexně a hlavně dlouhodobě. Právě proto je tato cena 

mezi sládky tolik ceněna. 

 

3.2. Výrobní základna 

Výrobní základnu pivovaru Ostravar nalezneme v Ostravě – Fifejdách, tzn. téměř v centru 

Ostravy.  Odpovědnost za výrobu piva spadá pod výrobní oddělení. Za distribuci produktů 

zodpovídá oddělení logistiky, které má dislokovaná pracoviště v Ostravě a Olomouci. Domácí 

obchod a marketing mají dislokovaná pracoviště v Ostravě, která jsou odpovědná za obchodní 
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a marketingové aktivity na Severní Moravě. Finanční oddělení, právní oddělení, oddělení 

vnějších vztahů, personální oddělení a nákupní oddělení jsou pak centralizována v Praze. 

 

3.3. Základní technologie 

Pivovar Ostravar si zakládá na tradičním způsobu výroby piva, který ostravskému pivu dodá-

vá specifickou chuť. Proces výroby piva začíná na varně, která se můţe pyšnit sedmi velkými 

měděnými nádobami, nejmladšími v republice. Výsledkem procesu vaření je tzv. mladina, 

která putuje na spilku. Zde probíhá tradiční způsob kvašení a to technologií spodního kvašení. 

Tato technologie dodává pivu Ostravar silnější říz, střední plnost, specifickou hořkost a ne-

zaměnitelnou chuť. Při procesu hlavního kvašení jsou pouţívány pivovarské kvasnice, které si 

pivovar sám vyrábí. Tradiční proces výroby piva pokračuje naplněním leţáckých tanků mla-

dým pivem. Pivo v tancích dozrává podle sortimentu – výčepní piva 20 dnů, leţáky aţ 90 

dnů. Zralé pivo pak putuje na moderní pracoviště filtrace, z kterého pak putuje do přetlačných 

tanků, odkud se jiţ pivo stáčí a to buď do sudů, nebo do lahví. Sudová stáčecí linka má špič-

kový výkon 180 sudů za hodinu. Během jednoho dne je pivovar schopen vyrobit přibliţně 

3600 sudů piva. Za zmínku stojí i nově upravená stáčecí linka lahví, která dokáţe naplnit 24 

000 lahví za hodinu. Během jednoho dne se tak vyrobí aţ 360 000 lahví piva.  

 

V posledních třech letech pivovar Ostravar investoval desítky miliónů korun do nových, 

mnohem ekologičtějších technologií. V dubnu 2009 například Ostravar pořídil novou, plně 

automatickou moderní myčku vratných lahví, která zvládne lahve umýt s poloviční spotřebou 

vody a páry. V roce 2010 pak Ostravar zakoupil kompresor vyuţívající odpadní teplo, aby tak 

sníţil spotřebu elektrické energie. Dále pivovar zainventoval do nové čistící a sanitační stani-

ce a modernizoval chladící zařízení. Výsledkem ekologických investic ostravského pivovaru 

bylo sníţení spotřeby elektrické energie o 23% a sníţení spotřeby vody o 21%. Tím také pi-

vovar Ostravar dosáhl historického úspěchu, kdy k výrobě jednoho litru piva spotřeboval 

pouhých 3,3 litrů vody a zařadil se tak v tomto ukazateli mezi ty nejlepší v České republice. 

V současné době pivovar modernizuje spilku, jednu ze svých nejdůleţitějších částí. Pivovar 

Ostravar chce i nadále zachovat výrobu piva tradiční technologií spodního kvašení. Spilka 

tedy zůstává, ale prochází kompletní modernizací chladícího zařízení. Kromě modernizace 

spilky se ostravský pivovar letos chystá dále rekonstruovat propagační stanici na vlastní pivo-

varské kvasnice, a postavit nový mlýn na ječmen. V souhrnu letos zaplatí pivovar Ostravar za 

modernizaci svého pivovaru přibliţně 20 miliónů korun.  Za svůj postoj k výrobním inovacím 
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také získal Ostravar mezinárodní uznání. V roce 2004 obdrţel prestiţní cenu Best Quality 

Improvement od své mateřské společnosti a o tři roky později získal ostravský pivovar mezi-

národní certifikaci VPO.  

 

3.4. Charakteristika trhu 

V roce 2008 pivovar Ostravar dosáhl druhého největšího výstavu ve své uplynulé stodvanácti-

leté historii. Zároveň se pivovaru podařilo splnit hlavní cíl, kterým bylo rozšíření teritoria 

působnosti značky. Na Ostravsku si Ostravar stále udrţuje pozici silné domácí značky a lídra 

trhu se stabilním trţním podílem. Na základě úspěchů Ostravaru na domácí půdě se před 

dvěma lety pivovar rozhodl, ţe přišel správný čas rozšířit působnost Ostravaru za hranice re-

gionu. Podle meziročního srovnání Ostravaru v regionech Opavska a Karvinska prodeje 

v těchto regionech vzrostly. 

 

Rok 2009 byl pro většinu společností ve znamení ekonomické krize, která ovlivnila kupní sílu 

a spotřebitelské chování u nás i v zahraničí. Ani české pivovary nebyly výjimkou a musely se 

tak potýkat s poklesy celkových prodejů, a to aţ o 5,9%. Pokles se týkal především značek 

tzv. ekonomického segmentu. Naopak hlavní značky, mezi něţ patří i Ostravar, zaznamenaly 

niţší pokles, neţ byl odhadovaný průměr trhu a svůj trţní podíl tak posílily. Konkrétně pivo-

var Ostravar zaznamenal pokles prodejů pouze o 3,7%. Hlavním důvodem zmíněného poklesu 

celkové spotřeby na domácím trhu byla změna spotřebitelského chování, kdy spotřebitelé 

zareagovali na pokles svého disponibilního příjmu a nejasnou ekonomickou situaci, a to 

zejména omezením návštěv hospod a restaurací. Lidé kvůli úspoře peněz přesunuli část kon-

zumace domů. Chtěli si však stále dopřát, proto si domů kupovali osvědčené značky.  

 

Také export českých pivovarů klesl. Důvodem je dopad ekonomické krize nejen na český, ale 

také na zahraniční trh, a s ním spojený pokles poptávky, především pak v segmentu draţších 

prémiových piv. 

 

V roce 2010 pivovar Ostravar zaznamenal oproti roku 2009 další pokles. Tento pokles však 

nebyl tak velký jako pokles trhu, a tak v Moravskoslezském kraji došlo k mírnému nárůstu 

značky Ostravar na tomto trhu. Mimo to došlo ke srovnání poměru mezi točeným a baleným 

pivem, a to na 50:50.  
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V současné době je Ostravar oficiálním pivem a partnerem ostravského fotbalového klubu FC 

Baník Ostrava. Je také oficiálním pivem a partnerem ostravské ČEZ Arény. Jiţ třetím rokem 

je partnerem Havířovských slavností, největší hudební akce konané mimo město Ostravu. 

Letos byla značka jiţ generálním partnerem. 

 

3.5. Shrnutí poznatků 

Pivovar Ostravar sídlí téměř v centru Ostravy a funguje jiţ od roku 1897. Patří pod společnost 

Pivovary Staropramen a.s. a spolu s ní do velké pivovarnické skupiny Starbev. Vaří a posléze 

pak i stáčí čtyři druhy piva vlastní receptury, a to Ostravar Original, Ostravar Premium, Ost-

ravar Bazal a Velvet. Společnost si zakládá na tradičním způsobu vaření piva. Vyuţívá přitom 

těch nejmodernějších technologií a postupů, nicméně procesy, které vytvářejí nezaměnitelnou 

chuť piva Ostravar, zůstávají jiţ po staletí stejná. A právě za výjimečnou chuť získal Ostravar 

také řadu ocenění. 

 

Nedávné události ve světě, zejména pak světová ekonomická krize, měly za následek pokles 

prodejů ve všech sférách obchodu. Jinak tomu nebylo ani v případě pivovaru Ostravar. 

Nicméně pivovar následky krize přečkal bez větší újmy, a pivo Ostravar dnes představuje 

lídra na trhu pivních značek v Ostravě a blízkém okolí. V současné době se společnost snaţí 

zvýšit své trţní podíly i mimo ostravský region, coţ se mu také začíná dařit. Dokazuje to zvý-

šení prodejů na Opavsku a Karvinsku.  
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4. Charakteristika zkoumaného subjektu ve vazbě na konkurenční pro-

středí 

Pivovar Ostravar je pivovarem regionálním. Jeho domácím útočištěm je Ostrava a okolí. Re-

gion Ostravska má svá významná specifika.  

 

4.1.  Charakteristika regionu 

Ţivot na Ostravsku není zrovna procházka růţovou zahradou. Ostrava i její okolí má několik 

„nálepek“, přezdívek a přirovnání. Mezi ty nejznámější patří označení Ostravy, jako ocelové 

srdce republiky, černé, či špinavé město, město na drsném severu apod. Je to dáno obrovským 

rozvojem těţebního a hutního průmyslu v druhé polovině dvacátého století. S ním také souvi-

sí znečištění ţivotního prostředí, rekultivace poškozené krajiny a neustále se nad ostravskými 

ulicemi objevující smog. I kdyţ uţ se s těţbou uhlí v Ostravě prakticky nelze setkat, a hutní 

průmysl je jiţ také v ústraní, tato přirovnání a podvědomé vnímání o tomto regionu jiţ Ostra-

vě zůstali.   

 

Dalším typickým obrázkem Ostravy je hustá panelová zástavba a mnoţství sídlišť.   

 

Ostrava se také potýká s jednou z nejvyšších nezaměstnaností v zemi. Jak jiţ bylo řečeno vý-

še, těţký průmysl je na ústupu a příliv nových investic do regionu je minimální. Oproti jiným 

regionům České republiky se na Ostravsku setkáváme s mnohem niţšími příjmy. To je také 

jeden z důvodů poměrně masivního odchodu mladých lidí z Ostravy, kteří odcházejí hlavně 

do Prahy, Brna apod.  

 

Dalším specifickým znakem Ostravy je sloţení jejího obyvatelstva. S nadsázkou můţeme říci, 

ţe se jedná o multikulturní město. Vedle Čechů zde najdete velké zastoupení Slováků a Polá-

ků. Výrazné je zde zastoupení také romské menšiny. Takováto pestrost obyvatelstva však 

s sebou přináší spoustu problémů a konfliktů. 

 

Ostrava je vnímána svým nejbliţším okolím dosti rozdílně. Lidé z nedaleké Karviné a Haví-

řova vnímají Ostravu pozitivně. Většina do Ostravy dojíţdí za prací či do školy, a tak ji pova-

ţují za svůj druhý domov. Mají zde kolegy, přátelé a známé, a také zde vyráţejí za zábavou. 

Oproti tomu Opavané vidí Ostravu spíše negativně, a Ostravu v porovnání s Opavou a jejím 

historickým zázemím vidí jako nehezké špinavé město. 
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I přes nelehké podmínky k ţivotu a spoustu problémů jsou lidé z tohoto regionu hrdí na to, ţe 

jsou Ostraváci. Nedají na své rodné město dopustit. Střeţí si svůj svérázný dialekt a vnímání 

Ostravy a jich samotných berou s nadhledem a nadsázkou. To ţe má Ostrava i jinou tvář, neţ 

tu černou s kovovým leskem, dokazuje nejen výstavba velkých obchodních center, kancelář-

ských objektů a mnoţství vzdělávacích zařízení, ale také existence významného kulturního 

zázemí Ostravy. V Ostravě nejdete velké mnoţství divadel, galerií, i sportovního vyţití. Pořá-

dají se zde světově známé a uznávané hudební, ale i divadelní festivaly. Tuto skutečnost 

ostatně dokazuje i kandidatura Ostravy na Evropské hlavní město kultury pro rok 2015.  

 

4.2. Konkurenční okolí společnosti  

V  Ostravě a nejbliţším okolí jsou dominantní dvě značky piva. Jsou jimi Ostravar a Rade-

gast, které společně zaujímají osmdesáti procentní podíl na trhu. Tento fakt je dán nejen pří-

tomností a tradicí obou pivovarů v regionu, ale také specifickým charakterem místních lidí, 

kteří mají k místním značkám vyloţeně srdečný vztah. Obě značky piva jsou však zcela roz-

dílné, proto Ostravu dělí na dva nesmiřitelné tábory pivních příznivců.  

 

Specifikem tohoto regionu je, ţe se jedná o dvanáctistupňový kraj. Jako jediný v republice se 

vyznačuje vyšší konzumací dvanáctistupňového piva, oproti pivům slabším. Zároveň jsou 

místní „pivaři“ poměrně konzervativní. Příkladem je nejmenší poptávka po pivu v PET-

lahvích v rámci celé České republiky.  

 

Ostravar je jako městský pivovar přímo spojen s Ostravou jako takovou a ţivotem v ní. Doka-

zuje to dlouholeté partnerství s fotbalovým klubem FC Baník Ostrava, který byl také inspirací 

pro příznivce ostravarského piva při tvorbě vlastního fotbalového piva. Oproti tomu Radegast 

je charakterizován jako pivo z hor. Je spojován s okolím Beskyd a bohem Radegastem. Obě 

značky tak zastupují dva rozdílné ţivotní styly, jak konec konců dokazují i jejich slogany. 

Ostravarský „Naše řeč“ jasně koresponduje s Ostravou, jejím typickým dialektem, svérázným 

charakterem a pospolitostí zdejších lidí. Oproti tomu slogan Radegastu, který zní „Ţivot je 

hořký, Bohu dík“ a známá mediální kampaň dokazují náklonnost k horám, respektive k Bes-

kydám, a popisuje těţký ţivot nejen na horách, ale potaţmo i v celém regionu. Z uvedeného je 

tedy patrné, ţe Radegast se těší větší oblibě zejména mimo město Ostravu. Oproti tomu Ost-

ravar si drţí téměř výhradní postavení v Ostravě, a v poslední době se snaţí expandovat, a 

zatím úspěšně, i mimo ni. Ostatní značky jsou na Ostravsku zastoupeny minimálně. Postrádají 
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totiţ citový a emocionální otisk u zdejších konzumentů. Patří mezi ně například Staropramen, 

Pilsner Urquell, Stella Artois, či Gambrinus, který se v poslední době těší přízni zejména na 

Opavsku, kde je vnímán jako slušné, obyčejné pivo. 

 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, hlavním konkurentem ostravského pivovaru je pivovar Radegast. 

Neustále mezi těmito dvěma pivovary probíhá nelítostný souboj o vedoucí postavení v přízni 

spotřebitelů z Moravskoslezského kraje. Kaţdý pivovar má přitom úplně rozdílnou image i 

firemní politiku. V následujících řádcích jsou proto uvedeny nejvýznamnější aktivity pivova-

ru Radegast posledních měsíců, které mohou pro pivovar Ostravar představovat konkurenční 

hrozby, případně i konkurenční výhody.  

 

Rozdíl mezi oběma pivovary můţeme najít jiţ ve výrobkovém portfoliu obou značek. Rade-

gast nabízí svým spotřebitelům širší škálu svých produktů. Mezi jeden z nejúspěšnějších, a to 

i mimo region, patří Radegast Birell. Jiţ řadu let patří mezi jedničky v oblasti nealkoholic-

kých piv. Jeho úspěch a popularita si vynutila i rozšíření obalového materiálu tohoto výrobku. 

Radegast Birell tak můţeme najít nejen v lahvích, ale dnes jiţ také v plechu, zabalený do mul-

tipacků a jako jedno z mála nealko piv se s ním můţeme setkat také na čepu. Před nedávnem 

navíc v rodině nealko piv přibyl další člen, Polotmavý Birell. Dalším produktem, který pivo-

var Radegast nabízí, je Nefiltrovaný Leţák. Ten byl původně uveden na trh v rámci oslav 40. 

výročí zaloţení pivovaru. Jeho obliba však byla tak velká, ţe toto pivo jiţ na mnoha výčepech 

zůstalo. Nejnovějším rozšířením produktového portfolia pivovaru Radegast pak bylo uvedení 

speciálního piva Radegast Extra Hořký na trh, a to jak v lahvích, tak i sudech.  

   

Na jaře roku 2009 uzavřel pivovar Radegast s tehdejším hejtmanem Moravskoslezského kraje 

Jaroslavem Palasem tzv. Deklaraci vzájemné spolupráce mezi krajem a značkou. Cílem bylo 

stvrdit snahu obou zúčastněných stran spolupracovat při prezentaci Moravskoslezského kraje 

v rámci České republiky i zahraničí, a tím zvýšit turistickou atraktivitu této oblasti. Dalším 

projektem, kterým Radegast pomáhá zlepšit kvalitu ţivota obyvatelů domovského regionu, je 

program Prazdroj lidem. Konkrétně pivovar pomáhá organizacím v oblasti Frýdecko-

Místecka, Třinecka, Jablunkova a Ostravska. Do toho programu se mohou přihlásit neziskové 

a příspěvkové organizace, či obce s konkrétním návrhem projektu, který by měl významnou 

měrou přispět ke zvýšení ţivotní úrovně obyvatel daného místa. V první fázi udělují svou 

podporu projektům zástupci regionů a pivovaru Radegast. Které projekty pak získají finanční 

podporu ve finále, rozhoduje veřejnost. Letos se koná jiţ devátý ročník tohoto programu.  
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Pivovar Radegast se do podvědomí spotřebitelů dostal také spoustou větších i menších soutě-

ţí. Mezi ty nejvýznamnější v poslední době patří Hoď si v hospodě o Radegast a dej si pivo za 

polovinu ceny!, Nech si naloţit pořádnou porci a Hledáme chlapa na tvrdou práci, platíme 

100 000 Kč denně. Mezi další významné aktivity pivovaru Radegast pak dále patří zejména 

projekt Fandíme moravskému hokeji, v jehoţ rámci vznikla unikátní hospoda přímo u ledové 

plochy jednoho z hokejových stadiónů. Dále se pivovar podílí na projektu Hudební Líheň, 

v němţ je hlavním partnerem. V neposlední řadě pak má pivovar pod záštitou dvě naučné 

stezky v okolí Beskyd a to naučnou stezku Čertův mlýn a naučnou stezku Radegast.  

 

4.3.  Shrnutí poznatků 

Domovem pivovaru Ostravar je Ostrava. Jelikoţ je to regionální pivovar, je se ţivotem Ostra-

vy velice úzce spjat a je tak přítomen u většiny velkých akcí zde konaných. Pivovar Ostravar 

je oficiálním pivem a partnerem ostravského fotbalového klubu FC Baník Ostrava. Je oficiál-

ním pivem a partnerem ostravské ČEZ Arény, a jiţ třetím rokem je partnerem Havířovských 

slavností.  

 

Ostrava, potaţmo pak i celý Moravskoslezský kraj má svá specifika. Ostrava, jako hlavní 

město kraje, se dá označit za multikulturní město, s velkým počtem národnostních menšin. To 

s sebou přináší řadu problémů. Po útlumu těţkého průmyslu se v kraji navíc setkáváme 

s vysokou nezaměstnaností a odchodem zejména mladých lidí do větších měst. I v konzumaci 

piva má kraj svá specifika. Jedná se o oblast, kde drtivě vítězí obliba dvanáctistupňových piv. 

Zároveň je zde nejmenší poptávka po pivu v PET-lahvích v republice. Konzumace piva jako 

celek pak pro obyvatele kraje představuje spíše srdcovou záleţitost, která se projevuje věrnos-

tí k jedné pivní značce.  

 

Mezi největšího konkurenta pivovaru Ostravar patří pivovar Radegast. Oproti pivovaru Ostra-

var má Radegast širší portfolio nabízených produktů, v čele s nealkoholickým pivem Birell, 

kvasnicovým leţákem dostupným i v prodejní síti a novinkou Radegast Extra Hořký. Do pod-

vědomí spotřebitelů se dostává zejména celostátní mediální kampaní, velkým počtem soutěţí i 

spoluprácí s vedením Moravskoslezského regionu a jeho obyvateli.    
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5. Marketingová analýza vývojových trendů obchodní politiky 

5.1. Analýza vývoje v roce 2008 

V roce 2008 se stal pivovar Ostravar generálním partnerem ostravské ČEZ Arény. Ta patří jiţ 

víc jak dvacet let k tradičním symbolům Ostravy. Jedná se o moderní, multifunkční halu 

s kapacitou více jak 10 000 diváků. Za dobu své existence se stala přirozeným centrem vý-

znamných sportovních a kulturních akcí. Víceletá smlouva garantuje pivovaru Ostravar práva 

na čepování svého piva v restauračních a bufetových zařízeních při většině společenských, 

kulturních a sportovních akcích. „ČEZ Aréna je stejně jako Ostravar tradičním symbolem 

tohoto města. Jsme proto rádi, ţe jsme se se společností Vítkovice Aréna dohodli na prodlou-

ţení smlouvy,“ přiblíţil prodlouţení kontraktu tehdejší manaţer značky Ostravar Pavel Bar-

vík.  

 

V témţe roce vstoupil pivovar Ostravar na trh plechovkového piva. Rozšířením svého portfo-

lia tak reagoval na poptávku svých spotřebitelů, kteří právě tento typ balení čím dál více pre-

ferují. Do plechovek pivovar začal stáčet Ostravar Original, který spotřebitelé upřednostňují 

v segmentu baleného piva před ostravským leţákem. Obliba piva v plechovkách roste a to 

v celosvětovém měřítku. V některých zemích představuje pivo v plechovkovém balení i více 

jak 50% podíl. V České republice činily objemy piva v plechovkovém balení přibliţně 6,2 % 

celkových prodejů v segmentu baleného piva v obchodech. V roce 2007 se v plechovkách 

prodalo o 16 % více piva neţ v roce předchozím, jak uvedly interní data společnosti Pivovary 

Staropramen a.s. a výzkum společnosti Nielsen. Uvedením nového balení tak Ostravar reago-

val právě na tento trend. Vstup plechovkové „desítky“ na trh doprovázela reklamní kampaň 

s názvem Valíme ven, s podtitulem Vem s sebou na cesty Ostravar v plechu.  

 

V tomto roce se Ostravar také poprvé zúčastnil populárních Havířovských slavností. Jedná se 

o největší událost města, plnou hudebních uskupení a skvělé zábavy trvající celý víkend 

v prostorách Městské sportovní haly. Právě zde proběhl „výkop“ připravovaného fotbalového 

piva a to v rámci fotbalové zóny FCB. Fanoušci zde měli jako první moţnost vybrat si své 

unikátní fotbalové pivo, a to hned ze dvou vzorků, které pivovar uvařil speciálně pro ně. Prv-

ním vzorkem byl polotmavý leţák smíchaný ze světlých a tmavých sladů. Vyznačoval se 

jemně hořkou chutí a plnou chmelovou vůní. Druhý vzorek byl oproti tomu tradiční světlý 

leţák s plnější a lehce nahořklou chutí. Jak se později ukázalo, spotřebitelům nakonec více 

zachutnal právě polotmavý leţák. 
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5.2. Analýza vývoje v roce 2009 

V roce 2009 přišel pivovar Ostravar na trh s revoluční novinkou, která do té doby neměla na 

českém trhu obdoby. Společně s fanoušky ostravského Baníku vytvořil první fotbalové pivo, 

přičemţ celá reţie probíhala v rukou právě fandů ostravského fotbalového klubu. Ti měli 

moţnost prostřednictvím hlasování ve svých hospodách, nákupních centrech, před zápasy na 

ostravských Bazalech či prostřednictvím internetu rozhodnout o všech atributech nového piva. 

Jako první si vybírali typ a sílu piva. Dále vytvářeli design sklenice a hledali pro nové pivo 

nejvhodnější jméno. Jako poslední pak přišly na řadu etikety pro pivo v lahvích a podoba lo-

ga. Nakonec téměř 12 000 fanoušků fotbalu a skvělého piva rozhodlo, ţe se nové pivo bude 

jmenovat Bazal a jejich chuťové pohárky si nakonec vybraly, ţe se v Ostravaru začal vařit 

polotmavý leţák. Zvláštností se nakonec staly i etikety pro Bazal v lahvi. Na nich byli zobra-

zeni přímo fanoušci ostravského fotbalu, a protoţe zájem o focení byl obrovský, pivovar se 

rozhodl, ţe Bazal dostane kabát hned v jedenácti různých podobách. Uvedení na trh doprová-

zela obrovská reklamní kampaň s názvem „Pivo po našem“, a velkolepý křest piva 

s největšími fotbalovými hvězdami ostravského Baníku. Neţ se Bazal dostal na trh, musel 

projít dlouhou cestou trvající 7 měsíců. Odvedená práce ale stála opravdu za to a Bazal se 

mezi spotřebiteli těšil obrovské oblibě. Proto se pivovar Ostravar rozhodl upustit od svého 

záměru vařit Bazal jen do konce roku 2009 a ve svém portfoliu si jej nakonec ponechal. Bazal 

nejen ţe zvýšil výstav piva v pivovaru Ostravar, ale zvýšil také zájem ostravských hospod-

ských o piva pivovaru Ostravar. Hospodští totiţ povaţovali mít Bazal na čepu za jednu 

z velkých konkurenčních výhod. 

 

Slavnosti pivovaru Ostravar patří jiţ tradičně k největším akcím ostravského léta. Jedná se o 

slavnosti plné skvělé muziky, zábavy a výborného piva. Slavnosti se pořádají přímo v prosto-

rách pivovaru Ostravar a návštěvníci tak mají jedinečnou moţnost poznat místa, kde jejich 

oblíbený mok vzniká. Dále na diváky tradičně čekají ty největší hvězdy českého a slovenské-

ho hudebního nebe. Při poslechu hudby můţou návštěvníci ochutnat některé z mnoha druhů 

ostravarských piv, zejména pak kvasnicový leţák vyrobený speciálně a jen pro příleţitost 

Slavností. A pokud by se návštěvníci chtěli trošku protáhnout a vyhrát zajímavé ceny, jiţ pra-

videlně na ně čeká fotbalová zóna FC Baníku Ostrava či Ostravar Ball Cup. V roce 2009 pro-

běhl jiţ 11. ročník této akce, na který organizátoři připravili pro návštěvníky jednu novinku. 

Díky mimořádnému úspěchu piva Bazal přichystali tzv. Bazal stage pro nové začínající kape-

ly, které si vybrali sami fanoušci prostřednictvím internetového hlasování. 11. ročník byl na-
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konec i přes nepřízeň počasí velice úspěšný. Dorazilo přes 8 a půl tisíc lidí, kteří vypili víc jak 

30 tisíc půllitrů.  

 

Dalším úspěchem pivovaru Ostravar bylo, ţe se stal generálním partnerem Havířovských 

slavností. Toto partnerství dokazuje, jak roste jeho obliba i mimo domovský region.  

 

Díky mimořádnému úspěchu Bazalu se pivovar Ostravar rozhodl poděkovat fotbalovému klu-

bu Baník Ostrava za jeho dlouholeté partnerství a spolupráci, korunovanou právě Bazalem. 

Na jeho počest byla přímo na zdi pivovaru postavena Zeď slávy FC Baníku Ostrava, na které 

byly zvěčněny největší hvězdy ostravského Baníku. Ten se tak stal historicky prvním týmem 

v republice, který si své nejlepší hráče bude připomínat právě tímto způsobem. Po dohodě 

s klubem nakonec vznikl seznam 22. nejlepších borců, kteří získali na Zdi slávy své čestné 

místo.  

 

Na podzim roku 2009 dal ostravský pivovar vzniknout nové tradici s názvem Community 

day. Jedná se o akci zaměřenou na ţivotní prostředí a jeho zlepšení. Jelikoţ je pivovar situo-

ván v centru Ostravy, jsou si jeho zaměstnanci vědomi toho, ţe pracují a většina z nich i ţije, 

v jedné z nejznečištěnějších oblastí v České republice. Doposud se pivovar Ostravar snaţil 

pomáhat zejména finančně. To se ale pivovar rozhodl změnit a přiloţil se svými zaměstnanci 

ruku k dílu. Akce se zúčastnilo 40 zaměstnanců, a to i z řad vedení. Za 8 hodin se jim podařilo 

vyčistit 1,3 km komunikací a jejich okolí v bezprostřední blízkosti pivovaru.   

 

Koncem roku byly pod záštitou pivovaru Ostravar otevřeny brány stadionu ostravského Baní-

ku na Bazalech. Akce se konala v rámci jiţ čtvrtého ročníku Dne s Baníčkem. V předchozích 

ročnících byla vybrána skupinka fanoušků modrobílých barev, kteří se pak na den stali hráči 

FCB. V roce 2009 se to ale pivovar rozhodl změnit a otevřel tak Bazaly celé Ostravě a okolí. 

Na stadionu si fanoušci mohli prohlédnout zázemí stadionu včetně prostor, ve kterých se hráči 

připravují na zápas. V dovednostních soutěţích si návštěvníci vyzkoušeli svou stabilitu nebo 

střelbu na přesnost. Velkou atrakcí byl ţivý stolní fotbal či autogramiáda s hráči. A samo-

zřejmě nechybělo ani pivo z pivovaru Ostravar. 
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5.3. Analýza vývoje v roce 2010 

Rok 2010 byl ve znamení velkých změn. Téměř po dvou desetiletích Ostravar změnil své lo-

go. Znak opustila dvojice vraníků a byla nahrazena jen jedinou siluetou vzpínajícího se koně. 

Kůň je dlouhodobě symbolem nejen značky Ostravar, ale také města Ostravy, ke kterému se 

pivovar hrdě hlásí. Proto tento prvek zůstal zachován. Nové logo je však podle spotřebitelů 

mnohem jednodušší, modernější a atraktivnější. Velice oceňují také barevné řešení, kterému 

dominuje pro Ostravar typická rudá barva. Tím ale změny neskončily. Pivovar se totiţ rozho-

dl změnit téměř všechno. Kromě loga pivovar upravil i pivní sklo, označení hospod a etikety 

lahvového piva. V rámci inovace nechal pivovar vyrobit na 88 tisíc nových pivních sklenic. 

Vůbec poprvé byla pro označení sklenic pouţita metoda pískování, kterou bylo na sklenici 

vyznačeno nové logo s jedním vzpínajícím se koněm. Změnu prodělaly i samotné sklenice. 

Mají ergonomičtější tvar, aby zpříjemnili vychutnávání ostravského piva a vytvořili tak 

z konzumace skutečný záţitek. Nového vzhledu se dočkaly také etikety lahvového piva. Díky 

souhře designových prvků dostaly lahve mnohem elegantnější a soudobější vzhled. Podařila 

se tak snaha tvůrců převést vysokou hodnotu a kvalitu piva také na povrch. Zákazník tak ví, 

ţe za své peníze získává opravdu kvalitní produkt. K tomu jistě přispívá i fakt, ţe kaţdá etike-

ta obsahuje také podpis vrchního sládka, který jím ručí za kvalitu kaţdého piva, které opouští 

brány pivovaru Ostravar. Rebrandingu se dočkalo i pivo v plechovkách. Vnik nového vzhledu 

dal navíc vzniknout i novému sloganu pivovaru Ostravar „Naše řeč“. Celková přeměna tváře 

pivovaru přišla Ostravar na 15 miliónů korun, kterou navíc stihl v rekordně krátkém čase tří 

měsíců. 

 

Jen pár dní poté, co Ostravar změnil celou svou vizáţ, rozjel i zbrusu nový projekt Fandíme 

místním partám! Pivovar se tak rozhodl reagovat na fakt, ţe popíjení piva není v Moravsko-

slezském kraji věcí jednotlivce, ale naopak skupiny lidí, známých, přátel, kolegů apod. Party 

kamarádů od Českého Těšína po Krnov tak dostaly díky Ostravaru šanci přihlásit své party do 

projektu, navrhnout si jméno a logo své party, a to nakreslit  na speciálně vytvořené prostírá-

ní, které bylo k dispozici ve stovce hospod nebo v tisku. Tyto návrhy pak stačilo vhodit do 

označených boxů. 300 prvních partiček pak bylo odměněno tričky, půllitry, cedulkami s re-

zervací na stůl a samolepkami s vlastním logem. Aktivitu podpořila také regionální kampaň 

kombinující outdoorová média, print a rádio. Projekt byl nakonec velmi úspěšný. Přihlásilo se 

do něj kolem 1 200 part z celého Moravskoslezského kraje, tj. přes 7 000 lidí.  
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Na úspěch projektu navázaly i loňské dvanácté Slavnosti pivovaru Ostravar, které získaly 

podtitul Partakiáda. Všechny zaregistrované party získaly vstup na tento svátek hudby a piva 

zcela zdarma. A nejen to. Byla pro ně připravena také spousta soutěţí o hodnotné ceny. Sou-

těţilo se hned v pěti dovednostních disciplinách spojených s pivem a fotbalem na třech stano-

vištích. Vítězná parta nakonec získala 150 půllitrů piva Ostravar. 

 

5.4.  Analýza vývoje v prvním čtvrtletí roku 2011 

Rok 2011 je teprve ve své první třetině a pivovar Ostravar si na své konto připisuje další 

úspěchy. V březnu odstartoval zbrusu nový projekt Pohár Ostravaru. Jedná se o amatérský 

fotbalový turnaj místních patiček o unikátní pohár vyrobený speciálně pro tuto příleţitost. Ve 

třech městech, konkrétně v Opavě, Havířově a Ostravě, vyrostou fotbalová hřiště, kde proti 

sobě nastoupí aţ 100 amatérských fotbalových muţstev. Těch dvanáct nejlepších si pak zahra-

je finále přímo na ostravských Bazalech.  

 

Dalším obrovským úspěchem bylo získání partnerství na jednom z největším a nejvýznamněj-

ším festivalů v republice, na festivalu Colours of Ostrava. Po devíti letech tak přebral nadvlá-

du na tomto festivalu svému největšímu konkurentu, pivovaru Radegast. Festival by tak měl 

být barevnější, i co se týče nabídky piva. Mezi produkty pivovaru Ostravar mají být návštěv-

níkům k dispozici i piva společnosti Staropramen, mluví se hlavně o nealkoholickém Staro-

pramenu, či zahraniční značky jako Stella Artois nebo Hoegaarden. Pro návštěvníky Ostravar 

plánuje také větší komfort při konzumaci piva a hodlá návštěvníkům otevřít i brány pivovaru. 

 

5.5.  Zobrazení trendu    

Na Obr. 1 – Zobrazení trendu, viz Příloha III, je zobrazen nákres schématu trendu, jakým se 

pivovar ubírá. Jsou na něm vyobrazeny ty nejvýznamnější marketingové aktivity popsané 

výše. Kaţdým rokem pivovar distribuuje stále více piva, to znamená, ţe nové aktivity a pro-

jekty mají svůj význam, a hlavně, ţe jsou velice úspěšné. Roste i podíl Ostravaru a pivovar se 

tak stává jedničkou na trhu.  

 

Poslední dvě „bubliny“ pak ukazují aktivity letošního roku. Jejich vliv ještě nelze určit, proto 

jsou také tyto „bubliny“ graficky rozlišeny, nicméně se očekává další růst, zejména pak díky 

partnerství Ostravaru a známého festivalu Colours of Ostrava. 
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6. Marketingový výzkum zkoumání závislosti průmyslové struktury na 

konzumaci piva 

6.1. Základní charakteristika kraje 

Moravskoslezský kraj leţí na severovýchodě České republiky a sousedí se Zlínským a Olo-

mouckým krajem. Na severu a východě sdílí státní hranice s Polskem, na jihovýchodě pak se 

Slovenskou republikou. 

 

Tab. 1 – Základní charakteristika Moravskoslezského kraje v číslech 

 

 

 

 

 

Pro doplnění je v Příloze III na Obr. 2 - Mapa Moravskoslezského kraje s hranicemi jeho 

okresů. 

 

Moravskoslezský kraj ohraničuje východní část Hrubého Jeseníku, střední částí území pak 

prochází Nízký Jeseník společně s Oderskými vrchy a Opavskou pahorkatinou, z jihovýchodu 

pak konečně zasahuje do kraje pohoří Moravskoslezských Beskyd. Nejvýznamnější níţinou je 

Ostravsko-Karvinská pánev, která je známá jako naleziště kvalitního černého uhlí. Důleţitými 

vodními toky jsou Odra, Opava, Ostravice a Olše. 

 

6.2. Průmysl v Moravskoslezském kraji včera a dnes 

Podoba kraje tak jak jej dnes známe, je úzce spojena s objevem obrovských nalezišť černého 

koksovatelného uhlí. To podnítilo rozvoj takových průmyslových odvětví, které se bez uhlí 

neobejdou, jakými jsou zejména hutnictví, strojírenství, energetika, či chemický průmysl. 

Kromě černého uhlí navíc v Moravskoslezském kraji nalezneme bohatá naleziště zemního 

plynu, polymetalické rudy, vápence a štěrkopísků.  

 

Průmysl v kraji jen kvetl, coţ také dokazuje fakt, ţe v průmyslu byla zaměstnána více neţ 

třetina veškerého obyvatelstva. S výstavbou nových hutních a strojních podniků a 

s otevíráním dalších dolů, rostl počet nových pracovních míst. Zájem o práci přilákalo mnoho 

Rozloha 5 426 km
2
 

Počet obyvatel 1 250 255 obyvatel 

Hustota obyvatel 230 obyvatel na km
2
 

Hlavní město kraje Ostrava 
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lidí i z okolních krajů a tak počet obyvatel Moravskoslezského kraje rychle rostl. Ovšem na-

stala potřeba zajistit jim kvalitní podmínky pro ţivot, a tak začala mohutná výstavba nových 

sídlišť, jako například oblast Poruby, Dubiny či Výškovic v Ostravě, a dokonce vznikala zcela 

nová města, jakými jsou například Havířov, Nová Karviná či Nový Bohumín.  

 

Těţký průmysl si však vybíral krutou daň. Nejen ţe do té doby úrodná pole, lesy a vodní plo-

chy museli ustoupit nově vznikajícím průmyslovým podnikům a novým obydlím, ale se stále 

narůstající těţbou a výrobou průmyslových podniků se stále více zhoršovalo ţivotní prostředí 

Moravskoslezského kraje. Ten se tak postupně stal jedním z nejznečištěnějších krajů v repub-

lice vůbec.  

 

V roce 1989 však přichází změna nejen politického reţimu, ale i změna průmyslového rozlo-

ţení, coţ zapříčinila celoplošná restrukturalizace průmyslu, která vedla k obrovskému útlumu 

průmyslové výroby. Byla omezena těţba uhlí a i výroba ve velkých průmyslových podnicích. 

V roce 1994 pak byla úplně zastavena těţba uhlí na Ostravsku. Pro mnoho podniků to bohuţel 

bylo likvidační.  

 

S uzavíráním dolů a s krachem spousty průmyslových podniků nezávratně stoupala také ne-

zaměstnanost v kraji, která trhala nemilé rekordy. Nezaměstnanost v kraji byla jedna z nejvyš-

ších v republice a s tímto problémem bylo nutné něco udělat. Začala se rozšiřovat tzv. terciál-

ní sféra, to znamená zejména rozvoj sluţeb, kterých byl do té doby nedostatek. Dalším kro-

kem ke sníţení nezaměstnanosti bylo vytvoření velkého mnoţství investičních pobídek s vyu-

ţití tzv. greenfields a stavěním průmyslových zón.  

 

Průmyslové zóny 

Rozvoj průmyslových zón byl nastartován v 90. letech minulého století. Cílem bylo nejen 

sníţit nezaměstnanost, ale také pokračovat v nutné restrukturalizaci českého průmyslu, a 

v neposlední řadě i zvýšit konkurenční schopnost České republiky na mezinárodním trhu za-

hraničních investic. Na tzv. zelených plochách, neboli greenfields, se tak začaly připravovat 

průmyslové plochy, které investorům měly umoţnit rychlý start do jejich podnikání. Od roku 

1998 bylo moţné získat dotační prostředky na rozvoj průmyslových zón a regeneraci území a 

objektů pro podnikatelské vyuţití v oborech zpracovatelského průmyslu, strategických sluţeb, 

technologických center a vědy, ze Systému podpory rozvoje průmyslových zón. Později bylo 

moţné vyuţít i strukturální fondy EU. V Moravskoslezském kraji je velké mnoţství tako-
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výchto průmyslových zón a jejich průměrná obsazenost se pohybuje kolem 74%. Pilotním 

projektem byla výstavba průmyslové zóny v Karviné – Novém Poli. Mezi další významné 

průmyslové zóny patří Krnov – Červený dvůr, Ostrava – Hrabová, Ostrava – Mošnov a známé 

Nošovice, které byly postaveny pro významného světového výrobce automobilů, firmu Hy-

undai Motor Manufacturing Czech (HMMC). Na Obr. 3 – Mapa průmyslových zón 

v Moravskoslezském kraji, v Příloze III, je zobrazena mapa Moravskoslezského kraje 

s vyznačením těch nejvýznamnějších průmyslových zón. [23] 

 

Problematika brownfieldů 

Na území Moravskoslezského kraje je velká spousta území, která jsou opuštěná či nevyuţitá, 

a která jsou oproti zeleným plochám nějakým způsobem postiţena předešlým vyuţíváním, a 

to buď ekologicky, či jinak. Takováto území označujeme jako brownfields. Jedná se o areály 

průmyslových podniků, dolů, odkališť, skládek průmyslových a tuhých komunálních odpadů 

a zeminy, opuštěných zemědělských druţstev či vojenských areálů. V současné době se mů-

ţeme ze strany investorů setkat s větším zájmem o investice na zelených loukách. Příprava 

těchto ploch je totiţ finančně, technicky i časově mnohem přívětivější. Tento trend je však v 

rozporu s principy udrţitelného rozvoje, neboť výstavbou průmyslových zón dochází 

k zástavbě zemědělských oblastí a orné půdy. Navíc tím také dochází k nevyuţití brownfiel-

dů. A právě brownfieldy mohou investorům přinést celou řadu výhod. Řada brownfieldů je 

situována přímo v centrech měst. Navíc tím ţe tyto plochy jiţ v minulosti slouţili 

k podnikatelské činnosti, mají areály skvěle vybudovanou a fungující infrastrukturu, a to 

nejen z pohledu dopravní sítě, ale také z pohledu zaměstnanců, kteří jsou na existenci těchto 

objektů zvyklí a tak jim nebude dělat problém ani v budoucnu do práce dojíţdět. Podobných 

výhod by se dalo jmenovat nespočet. Bohuţel pro brownfieldy však také spoustu nevýhod. 

Podpořit příliv investic právě do brownfieldů se tak rozhodla i vláda ČR. Ministerstvo prů-

myslu a obchodu vypracovalo společně s agenturou CzechInvest komplexní Národní strategii 

regenerace brownfieldů. Cílem bylo sjednotit postup a vytvořit rámcový dokument, který by 

zajistil spolupráci napříč různými sloţkami státní správy, potřebný pro regeneraci brownfiel-

dů. Vznikla také Vyhledávací studie, která identifikovala 2 355 brownfieldů o celkové rozloze 

10 326 hektarů.  

 

Klastry Moravskoslezského kraje 

Nejvýznamnější průmyslové sektory jsou v Moravskoslezském kraji organizovány do tzv. 

klastrů. V tomto ohledu je kraj špička v rámci celé České republiky. Klastr je tedy propojení 
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určitých firem a institucí určitého oboru. Klastry mohou obsahovat nejen dodavatele a odběra-

tele, ale také některé státní instituce, jakými jsou např. univerzity, výzkumné týmy či obchod-

ní asociace, které poskytují specializovaná školení, vzdělávání, výzkum a technickou podpo-

ru. Zúčastněné společnosti si v rámci klastru navzájem konkurují. Současně jsou však nuceny 

řešit řadu obdobných problémů, jakými jsou například vzdělávání zaměstnanců, spolupráce s 

výzkumnými a vývojovými kapacitami, nedostatečnými zdroji apod. Díky spolupráci v těchto 

oblastech tak mohou řadu svých omezení překonat a získat proto konkurenční výhodu, která 

se získává jen velmi těţko. V Moravskoslezském kraji můţeme v současné době najít 10 

klastrů. Jsou jimi: Moravskoslezský dřevařský klastr, Národní strojírenský klastr, IT Cluster, 

Moravskoslezský automobilový klastr, Klastr Hydrogen, Klastr Envicrack, Knowledge Ma-

nagement Cluster, Klastr cestovního ruchu, Moravskoslezský energetický klastr a Bezpeč-

nostně technologický klastr.  

 

Restrukturalizace průmyslu v kraji nepředstavují jen zahraniční investice. V současné době 

dochází k výraznému přechodu od těţkého průmyslu k průmyslu lehkému a ke sluţbám. 

V kraji se začaly prosazovat firmy z oblasti informačních technologií, elektroniky, elektro-

techniky a z oblasti automobilového průmyslu. Vedle toho dnes v kraji existuje řada menších 

i větších firem, které se zabývají jak tradičními řemeslnými obory, tak i špičkovými technolo-

giemi a hi-tech produkty. K 31. 12. 2009 bylo registrováno v Moravskoslezském kraji přes 

240 000 ekonomických subjektů. Z tohoto počtu pak 3 % v oblasti zemědělství, lesnictví a 

rybářství a přes 12% v průmyslu. Zbylých, více neţ 200 000 připadá na ostatní odvětví čin-

ností jako obchod a servis motorových vozidel, pohostinství, ubytování, vzdělávání, kulturní 

činnosti aj. Největší podíl těchto subjektů, přibliţně třetina z celkového počtu, je registrována 

v odvětvích maloobchodu a velkoobchodu motorových vozidel, celkem 68 083. V Moravsko-

slezském kraji se v současnosti nachází celkem 30 535 průmyslových subjektů, z toho drtivá 

většina ve zpracovatelském průmyslu, zejména ve výrobě kovových konstrukcí a kovoděl-

ných výrobků a ve výrobě elektrických zařízení. Největší podíl zemědělských subjektů v kraji 

se nachází v okrese Bruntál a Opava. Těţební činnost je soustředěna na Karvinsku.  

 

6.3. Podoba průmyslu v jednotlivých okresech Moravskoslezského kraje 

Okres Bruntál 

Jedná se o průmyslově-zemědělskou oblast, s vysokým zastoupením lesů a zeleně, které před-

stavují aţ 46% z celkové rozlohy okresu. Oblast Bruntálska je charakteristická velkým převý-
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šením. Okres se také můţe pyšnit jako jeden z mála vysokou kvalitou ţivotního prostředí. 

Významná průmyslová odvětví na Bruntálsku jsou strojírenství, chemický průmysl, zejména 

pak výroba plastů, textilní průmysl a významné je zde i zemědělství. Mezi nejvýznamnější 

podniky patří zejména Strojosvit a Krnovské opravny a strojírny působící v oblasti strojíren-

ství. Mezi zástupce chemického průmyslu patří zejména Macco, Alfa Plastik, Linaset a.s., a 

Advanced Plastics. Textilní průmysl zastupují firmy Batex, Pega a Odetka a.s. Díky poměrně 

velkému lesnímu bohatství má v okrese významné postavení také Pradědský lesní závod a.s.   

 

Okres Frýdek Místek 

Také na Frýdecko-Místecku je lesní fond poměrně velký. Zejména v jihovýchodní části okre-

su. Celkově pak lesy představují téměř polovinu rozlohy okresu. Kromě lesního bohatství 

najdeme v oblasti také velké přírodní naleziště černého uhlí. Mezi důleţité průmyslové odvět-

ví v této oblasti patří hlavně hutnictví a strojírenství. Své postavení tu však najde i automobi-

lový průmysl a díky velkému mnoţství lesů i průmysl dřevozpracující. Nejvýznamnějšími 

podniky pak jsou Arcelor Mittal, ARCIMPEX s.r.o. a Třinecké ţelezárny v hutním odvětví. 

Ve strojírenství jsou významné Novogear s.r.o., D5Třinec a.s., Steel Tec CZ s.r.o., či Ferr 

Comp. Dřevozpracující průmysl pak představují firmy Lesostavy a.s., Heizel Pulp Biocel 

Paskov a.s. a Mayr-Melnhof Holz Paskov a.s. 

 

Okres Karviná 

Oblast Karvinska je charakteristická velkými zásobami uhlí. Právě zde také těţba stále ještě 

probíhá a to zejména v Dole Karviná, bývalém OKD a.s. Díky uhlí je v této oblasti nejvý-

znamnější těţební průmysl. Na Karvinsku se tak dále můţeme setkat zejména s odvětvími, 

které na těţbu uhlí bezprostředně navazují, tedy s hutním a strojírenským průmyslem. 

K nejvýznamnějším zaměstnavatelům patří Důl Karviná, Kovona Karviná, ŢDB Group a Bo-

natrans.  

 

Okres Nový Jičín 

V okrese Nový Jičín můţeme nalézt velké mnoţství vodních ploch. Významné jsou hlavně 

dvě velké rybníkářské oblasti a pak ještě spousta dalších funkčních nádrţí s víceúčelovým 

vyuţitím. Své místo má v tomto okrese i zemědělství. K nejdůleţitějším průmyslovým odvět-

vím okresu patří zejména strojírenství, elektrotechnika, hutní, automobilový, textilní, a che-

mický průmysl představovaný zejména výrobou plastů a plastových výrobků. Největšími fir-
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mami v okrese jsou strojírenské Autopal s.r.o. a Lucco, textilní Tonak a.s. a automobilka Tat-

ra a.s.  

 

Okres Opava 

Oblast Opavska představuje jednu z nejvýznamnějších zemědělských oblastí v kraji. Zároveň 

je zde velmi významné také vodní hospodářství. Z pohledu rozdělení oblasti dle průmyslo-

vých odvětví je v okrese velmi významné hutnictví, strojírenství, chemický a dřevozpracující 

průmysl. Velké firmy na Opavsku jsou strojírenské Ostroj a Hansen + Ostroj, chemická Akzo 

Nobel a.s., a Opavská lesní a.s. působící v dřevozpracujícím průmyslovém odvětví.  

 

Okres Ostrava-město 

Ostravsko je jednoznačně centrem těţkého průmyslu celého kraje. Mezi hlavní průmyslová 

odvětví zde tedy patří zejména hutnictví a strojírenství. Dále se zde ve větší míře setkáme i 

s průmyslem chemickým a automobilovým. Mezi nejvýznamnější podniky patří Arcelor Mit-

tal, Evraz Vítkovice Steel, Mija-Menmark s.r.o., Flash Steel, Kofing a.s., chemička Borsod-

Chem, koksovna OKK či automobilka Hyundai.    

 

Mapa průmyslových oblastí Moravskoslezského kraje je zobrazena na Obr. 4 – Mapa průmys-

lových oblastí v Moravskoslezském kraji, viz Příloha III. Tato mapa představuje zjednoduše-

nou podobu rozloţení jednotlivý průmyslových oblastí vyskytujících se v Moravskoslezském 

kraji. Pod označením Ostatní jsou chápána průmyslová odvětví, která jsou v kraji zastoupena 

jen v malé míře. Dále jsou pod toto označení zahrnuta i ta odvětví, která jsou zastoupena 

prakticky v kaţdé části kraje, potaţmo pak i celé České republiky. Příkladem takovéhoto od-

větví je např. potravinářský či stavební průmysl. Mezi Ostatní rovněţ patří i oblasti státní 

správy, školství, zdravotnictví apod.   

 

V Příloze II je pak pro doplnění zobrazena Tab. 2 – Odvětvová klasifikace CZ-NACE Morav-

skoslezského kraje, která ukazuje skladbu průmyslových odvětví v kraji podle rozdělení od-

větvové klasifikace CZ-NACE. Tabulka uvádí hodnoty těch nejvýznamnějších odvětví pro 

kaţdý okres Moravskoslezského kraje. Jednotlivá čísla jsou uvedena v procentech.  
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6.4. Průmysl na Ostravsku 

Ostrava představuje sídelní město Moravskoslezského kraje. Zároveň je druhým největším 

městem České republiky, co se týče rozlohy a třetím nejlidnatějším městem republiky. Před-

stavuje jedno z nejvýznamnějších průmyslových a intelektuálních center.  

 

Podoba Ostravy tak jak ji dnes známe, je historicky spjat s nálezem černého uhlí v roce 1763. 

Do té doby byla Ostrava klidné příhraniční městečko, zaloţené v roce 1267 na soutoku Odry a 

Ostravice, které ţilo ve stínu významnějších měst tehdejšího moravskoslezského prostoru, 

jakými byly Brno, Olomouc a Opava. Tato zdánlivě bezvýznamná událost, jakou bylo naleze-

ní velkých zásob uhlí, předurčila další vývoj města Ostravy, a celá její budoucnost byla obje-

vu tohoto „černého zlata“ zcela podřízena. Urbanistický vývoj města se ubíral jasným smě-

rem. Základními průmyslovými odvětvími se stávali těţba uhlí, hutnictví ţeleza, koksárenství, 

těţké strojírenství a chemický průmysl. Právě v té době získala Ostrava nesmazatelné pří-

vlastky „ocelové srdce republiky“ a „město uhlí a ţeleza“. Na území Ostravy byly otevírány 

desítky dolů. Vznikaly známé průmyslové giganty, jakými jsou Vítkovické ţelezárny, tehdejší 

Rudolfova huť zaloţená v roce 1828, a v roce 1949 postavená Nová huť Klementa Gottwalda, 

dnešní ArcelorMittal. Masivní podpora těţkého průmyslu s sebou přinášela i příliv nových 

pracovních sil. Lidé se za prací sjíţděli z širokého okolí. To si proto vynutilo řešení bytové 

otázky. Město se tak velmi rychle rozšiřovalo. Vznikala nová sídliště, jakými jsou například 

Poruba, Zábřeh, Hrabůbka, později pak Dubina a Výškovice. 

 

V roce 1989 ale dochází k obrovským změnám a to nejen na politické scéně. Dochází k celo-

plošné průmyslové restrukturalizaci, coţ má za následek omezení těţby uhlí, hutnictví a všech 

odvětví, které jsou na ně provozně navázány. V roce 1994 je pak těţba uhlí na Ostravsku za-

stavena úplně. Cílem restrukturalizace bylo odstranění dosavadní průmyslové jednostrannosti 

a překonání nedostatečnosti terciální sféry, zejména pak v oblasti vysokého školství, vědy, 

výzkumu a kultury. Ovšem tento přerod průmyslové skladby nebyl vůbec jednoduchý. Tisíce 

lidí důsledkem likvidace mnohých podniků přišlo o práci. Nezaměstnanost v kraji trhala re-

kordy a situaci bylo nutné řešit. Zhruba od roku 2003 dorazila na Ostravsko velká vlna prů-

myslových zón, která představovala příliv investic a vytvoření stovek pracovních míst. 

V Ostravě můţeme najít hned dvě velké průmyslové zóny a to v Ostravě – Hrabové a 

v Ostravě – Mošnově.  
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Uplynulá restrukturalizace tedy byla v podstatě úspěšná. Došlo k nahrazení jednostranného 

zaměření průmyslu. Těţký průmysl nahradil zpracovatelský, a zejména pak sluţby. A i kdyţ 

je hutnictví a těţké strojírenství stále ještě dominantní, kupředu se dostávají i průmyslová 

odvětví elektroniky, elektrotechniky, informačních technologií, automobilového průmyslu a 

produkty z oblasti hi-tech. Dnes je Ostrava místem, kde dochází k nepřetrţitému růstu kvality 

ţivota. Zlepšuje se stav ţivotního prostředí, zkvalitňuje se silniční a ţelezniční dopravní síť, 

rozšiřuje se nabídka bydlení, zvyšuje se návštěvnost a roste tak atraktivita regionu jako turis-

tické lokality. Můţeme tak o Ostravě hovořit jako o významném centru kultury, společenské-

ho ţivota a rozvoje podnikání. A právě v oblasti podnikání má Ostrava do budoucna jen ty 

nejlepší předpoklady svého rozvoje. Jsou jimi strategická poloha kraje v trojúhelníku mezi 

Polskem a Slovenskem, výrobní areály, kvalitní technická infrastruktura, spolehlivá a tech-

nicky erudovaná pracovní síla, a v neposlední řadě také kvalitní střední i vysoké školství. 

 

6.5.  Shrnutí poznatků 

Moravskoslezský kraj je dodnes znám jako kraj těţkého průmyslu. Objevení velkých nalezišť 

černého uhlí odstartovalo doslova rozkvět odvětví, které s uhlím bezprostředně souvisí. Vzni-

kaly velké hutní, strojírenské a chemické závody, otevíralo se velké mnoţství uhelných dolů, 

a dařilo se i energetickým závodům. Z Ostravy se stávalo jedno z nejvýznamnějších měst 

v republice.  

 

V roce 1989 však přichází celoplošná restrukturalizace průmyslu a těţký průmysl musel 

ustoupit průmyslu zpracovatelskému. Docházelo k uzavírání dolů a rušily se velké průmyslo-

vé podniky. V souvislosti s tím tak rapidně vzrostla nezaměstnanost v kraji. Na pomoc rozvo-

je zpracovatelského průmyslu a k vytvoření nových pracovních míst přišli investiční pobídky 

v podobě greenfieldů. Následovaly programy pro obnovu brownfieldů a sdruţování firem do 

tzv. klastrů. Těch je v Moravskoslezském kraji vůbec nejvíce v celé České republice.  

 

Podíváme-li se blíţe na podobu dnešního průmyslu v kraji, převaţuje v něm devět základních 

průmyslových odvětví, jakými jsou textilní, dřevozpracující, chemický, elektrotechnický, au-

tomobilový, strojírenský, těţební, hutní a zemědělství. Mezi největší zaměstnavatele v kraji 

pak patří Arcelor Mittal, Evraz Vítkovice Steel, Třinecké ţelezárny, ŢDB Group a.s., auto-

mobilka Hyundai a Tatra a.s., Biocel Paskov, Kovona Karviná, OKD, Advanced Plastics, 

BorsodChem aj.     
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7. Výsledky výzkumu a návrh marketingové strategie 

7.1. Metodika výzkumu 

Výzkum probíhal v rámci celého Moravskoslezského kraje a byl tedy určen jednak pro obča-

ny tohoto kraje, a jednak i pro konzumenty piva. Tím pádem byl výzkum určen osobám star-

ším osmnácti let. Výzkum byl proveden formou dotazníkového šetření. Dotazník je 

k nahlédnutí umístěn v Příloze I. Pro získání dostatečného mnoţství výsledků byl dotazník 

vytvořen také v elektronické podobě a byl šířen i prostřednictvím internetové sítě, a to zejmé-

na pomocí e-mailů a sociálních sítí.  

 

Dotazník byl vytvořen samostatně a posléze zkonzultován přímo s Brand Managerem pivova-

ru Ostravar. Dotazník tvořilo celkem 24 otázek, z toho jich bylo 15 uzavřených, 3 otevřené a 

6 demografických. Co se pak týká vypovídací hodnoty, lze dotazník rozdělit na 22 kvantita-

tivních otázek a 2 kvalitativní. Dotazník hledal odpovědi na otázky ohledně konzumace piva 

jako takové, tedy jak často lidé na severní Moravě pivo pijí, kde a při jakých příleţitostech. 

Další část pak byla zaměřena na pivní trh a oblíbenost jednotlivých pivních značek. Poslední 

část dotazníku mapovala přízeň k pivu i značce Ostravar zúčastněných respondentů.  

 

7.2. Výsledky dotazníkového výzkumu 

Dotazníkového šetření se nakonec zúčastnilo celkem 467 respondentů. Podařilo se získat vy-

jádření od obyvatel napříč krajem, téměř všech věkových skupin, stupňů vzdělání i přísluš-

nosti k nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím kraje popsaných výše.  

 

Demografičtí ukazatelé 

Z celkového počtu 467. respondentů převaţovali muţi, a to v počtu 262, oproti 205. ţenám. 

Pití piva prostě stále představuje spíše „chlapskou“ záleţitost. Pro dokreslení je popsaná situ-

ace graficky zobrazena v Obr. 6 – Rozdělení účastníků dotazníkového šetření podle pohlaví, 

otázka č. 19, viz Příloha III. 

 

Pro snadnější vyhodnocování dotazníků jsem vzhledem k velkému počtu výsledků rozdělila 

věkové sloţení respondentů do šesti věkových skupin: skupina 18-23 let čítá 185 osob, skupi-

na 24-29 let má 149 osob, ve skupině 30-35 let se nachází 54 osob, skupina 36-41 let má 43 

osob, skupina 42-47 let obsahuje 25 členů a ve skupině v rozmezí od 48. do 77. let se nachází 
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11 lidí. Výsledky jsou opět znázorněny, a to na Obr. 7 - Rozdělení účastníků dotazníkového 

šetření podle věku, otázka č. 20, viz Příloha III.  

 

Obr. 8 - Rozdělení účastníků dotazníkového šetření podle vzdělání, otázka č. 21, viz Příloha 

III, mapuje vzdělanostní úroveň všech respondentů. Z celkového počtu má 1 člen základní 

vzdělání, 22 osob je vyučených, 230 lidí má středoškolské vzdělání a 214 pak dosáhlo vzdě-

lání vysokoškolského.  

 

Moravskoslezský kraj má 6 okresů. Výzkumu se účastnili lidé ze všech šesti okresů a to 

v následujícím sloţení: z okresu Bruntál dotazník vyplnilo 13 respondentů, z okresu Frýdek 

Místek jich bylo 93, z Karviné 47, z Nového Jičína 33, z Opavy 47 a konečně pak z okresu 

Ostrava město vyplnilo dotazník největší počet lidí, konkrétně tedy 234. I tuto situaci vykres-

luje graf, Obr. 9 - Rozdělení účastníků dotazníkového šetření podle bydliště, otázka č. 22, viz 

Příloha III.  

 

Poslední demografická otázka byla zaměřena na zaměstnanost vyplňujících. Z celkového po-

čtu 467. dotazovaných jich je 14 nezaměstnaných, 272 studuje a zbylých 181 pracuje, jak 

ukazuje i Obr. 10 - Rozdělení účastníků dotazníkového šetření podle zaměstnání, otázka č. 23, 

viz Příloha III. Na to kde těchto 181 lidí pracuje, se pak ptala poslední otázka dotazníku a 

výsledky jsou podrobněji rozpracovány dále.  

 

Další otázky byly rozděleny do čtyř velkých skupin a to podle toho, jaké problematiky se tý-

kaly. Jsou jimi Konzumace piva, Oblíbená značka, Rebranding značky Ostravar a Kam na 

Ostravar. Kaţdá z těchto skupin je dále podrobněji rozepsána.  

 

Konzumace piva 

Tato skupina otázek se zabývá konzumací piva celkově. V dotazníku najdete otázky na toto 

téma pod čísly 1, 2, 3 a 9. Týkají se toho, jak často si respondenti pivo dopřejí, při jaké příle-

ţitosti a v jakých obalech. 

 

Jako první byli respondenti dotazováni na to, jak často pivo konzumují. Kaţdý den si 

z celkového počtu 467. lidí pivo dopřává jen 11 dotazovaných, tedy 2,36% ze všech respon-

dentů. 126, tj. 26,98%, si dá pivo několikrát do týdne a 202, neboli 43,25%, pak párkrát do 

měsíce. Aţ 128 lidí, představujících 27,41% ze všech dotazovaných, pivo pije ještě méně, coţ 
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je v pivním kraji poměrně překvapivě vysoké číslo. Situace je vyobrazena také na Obr. 11 – 

Frekvence konzumace piva vyplňujících respondentů, otázka č. 1, viz Příloha III. 

 

Poté následovala otázka zkoumající u respondentů oblíbenost obalů, v nichţ se piva obvykle 

vyskytují. V dotazníku se jedná o otázku číslo dvě a respondenti si mohli vybrat pořadí jed-

notlivých obalů číslem, a to podle toho, který z obalů preferují nejvíc, a který naopak nejmé-

ně. Jelikoţ se v dotazníku vyskytovaly čtyři druhy obalů, mohli si respondenti u kaţdého 

z obalu vybrat jednu z pěti moţností. Pět moţností proto, aby respondent v případě, ţe pije 

pivo ze všech uvedených obalů, mohl tyto obaly seřadit podle svých preferencí od nejoblíbe-

nějšího aţ po ten nejméně oblíbený. Číselné označení bylo stanoveno tak, ţe číslo 1 znamena-

lo největší oblibu u daného obalu. Číslo dvě pak menší oblibu, číslo 3 ještě menší a číslo 4 

pak nejmenší. Pátou moţností výběru pak bylo, ţe respondent z daného obalu pivo vůbec ne-

pije. Pro zachycení zmíněné oblíbenosti ve vyhodnocení této otázky, byly jednotlivé odpovědi 

obodovány a to tak, ţe číslo jedna získalo 5 bodů, číslo dvě 4 body, číslo tři 3 body, číslo čtyři 

2 body a moţnost nepiju získala 1 bod. Obr. 12 – Preferované obaly vyplňujících responden-

tů, otázka č. 2, viz Příloha III, pak jasně dokazuje, ţe respondenti nejraději pivo konzumují ze 

sudů a z lahví. Po obodování jednotlivých moţností získalo pivo ze sudů 1999 bodů. Lahve 

získaly 1561 bodů. Menší obliba se pak vyskytuje u piva v plechovkách. Ty nasbíraly 799 

bodů. Jak je ale z grafu patrné, roste obliba piva v PET-lahvích. Obdrţené body se zastavily 

aţ na hodnotě 600. Popularita PET-lahví se tak blíţí oblíbenosti piva v plechovkách. Jedná se 

však o segment tzv. ekonomických pivních značek. Jde tedy o levnější značky, které jsou pro-

dávány ve větších objemech, oproti klasickým skleněným pivním lahvím. Zákazníci tako-

výchto produktů obvykle přimhouří oko nad menší kvalitou těchto piv a zohlední spíše poměr 

mnoţství piva a ceny. Tento nárůst v oblibě má přímou souvislost se stále ještě doznívající 

světovou ekonomickou krizí.  

 

Oblibu PET-lahví pak ještě samostatně zkoumala otázka číslo devět. Pivovar Ostravar totiţ 

své pivo v PET-lahvích nevyrábí. Je si však vědom jeho jiţ zmíněného nárůstu v oblibě mezi 

konzumenty piva, a tak zjišťování poptávky po tomto druhu obalu je tak ze strany pivovaru 

pochopitelné. Nicméně jelikoţ je pivovar Ostravar zastáncem tradičního vaření piva, o PET-

lahvích prozatím neuvaţuje, jelikoţ plast nepatří zrovna mezi tradiční materiál vyuţívaný v 

pivovarnictví. To také dotazníkový výzkum dokázal. Jen něco přes 21% respondentů se vyjá-

dřilo pro to, aby se Ostravar stáčel i do plastových lahví. Konkrétně 51 respondentů řeklo Ost-

ravaru v PET-lahvi určitě ano. To je 10,92% všech dotazovaných. Spíše ano pak uvedlo 47, 
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procentuálně vyjádřeno 10,06. 31,26% lidí o tom neuvaţovalo. Konkrétně moţnost nevím 

zaškrtlo 146 z nich. A téměř polovině všech dotázaných se myšlenka piva Ostravar v PET-

lahvích nelíbila a jsou proti tomu tento produkt do portfolia pivovaru Ostravar zařazovat. Pro 

spíše ne se vyslovilo 102 dotazovaných, tedy 21,84% z celkového počtu 467. vyplněných 

dotazníků, a určitě ne řeklo Ostravaru v plastovém obalu 121 konzumentů piva, tedy 25,92% 

dotazovaných. Dokazuje to i Obr. 13 – Názor vyplňujících respondentů na stáčení piva Ostra-

var do PET-lahví, otázka č. 9, viz Příloha III. 

    

Poslední otázkou zkoumající konzumaci piva jako celku, byla otázka číslo tři. Ta se respon-

dentů ptala na to, při jakých příleţitostech si pivo nejraději dopřejí. I zde byla zavedena stejná 

číselná stupnice k vyjádření míry oblíbenosti jako u otázky číslo dvě. Vzhledem k většímu 

počtu mnoţností odpovědi si respondenti mohli vybrat mezi čísly od 1 do 6, případně zvolit 

moţnost nepiju. Pro hodnocení odpovědí dostaly opět jednotlivé číslice své body: číslo jedna 

7 bodů, číslo dvě 6 bodů, číslo tři 5 bodů, číslo čtyři 4 body, číslo pět 3 body, číslo šest 2 bo-

dy a moţnost nepiju získala 1 bod. Jak je patrné z Obr. 14 – Nejpreferovanější příleţitosti 

konzumace piva vyplňujících respondentů, otázka č. 3, viz Příloha III, největší oblibu má 

konzumace piva v hospodách a na oslavách. Moţnost hospoda získala nejvíce bodů ze všech 

nabízených moţností, celých 2849. Konzumace piva na oslavách získala také vysoké bodové 

ohodnocení. Konkrétně tato moţnost získala 1799 bodů. Oblibě se těší i pití piva na různých 

kulturních akcích, doma či k jídlu. Moţnost doma vybojovala 1384 bodů. Druh odpovědi, kdy 

respondenti uváděli, jak rádi si dopřejí pivo k jídlu, získala 1172 bodů. Nejméně lidí si pak dá 

„vychlazeného zrzka“ při sledování sportovních klání. Sledování sportovních akcí bylo nako-

nec ohodnoceno 880 body. Coţ je pro Ostravar, které ve svém portfoliu nabízí mimo jiné i 

fotbalové pivo, na pováţenou. Poslední moţností bylo ohodnotit, do jaké míry si respondenti 

rádi vychutnávají pivo na kulturních akcích. Tato odpověď nakonec získala 1564 bodů.  

 

Oblíbená značka 

Další skupina otázek zjišťuje oblíbenost nejvýznamnějších pivních značek na českém trhu, 

konkrétně mezi konzumenty piva z Moravskoslezského kraje. Otázky pak dále zjišťovaly i 

oblíbenost značky Ostravar a hledaly mezery v produktové nabídce pivovaru Ostravar. 

V dotazníku se této problematiky týkaly otázky číslo 4, 5, 6, 7 a 8.  

 

Nejdříve si měli respondenti vybrat tři nejoblíbenější pivní značky. V Obr. 15 – Tři nejoblíbe-

nější pivní značky vyplňujících respondentů, otázka č. 4, viz Příloha III, můţete vidět, ţe nej-
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více lidí si mezi své tři favority vybralo piva značky Radegast, konkrétně byl Radegast mezi 

třemi nejoblíbenějšími 346krát. Druhým nejčastěji uváděným pivem byl Pilsner Urquuel 

s 286 označeními. Piva z Ostravaru skončila „aţ“ jako třetí, avšak s o téměř polovinu menším 

počtem hlasů neţ vítězný Radegast. Ostravar získal v dotazníkovém šetření 164 pomyslných 

kříţků. Další hodnoty jsou následující: Velkopopovický Kozel se v dotaznících objevil mezi 

třemi nejvíce preferovanými pivy 136krát, Budweiser Budvar 112krát, Gambrinus 104krát, 

Staropramen 94krát, Krušovice 40krát, Svijany získaly 22 hlasů, Stella Artois 11, Bernard 10, 

Heineken a Hoegaarden po 9. kříţcích, Holba 7, Master 5, Zubr 5, Guinness 4. Mezi moţ-

nostmi výběru se objevily i jiné druhy piv. Ty uţ se pak v odpovědích vyskytly jen třikrát a 

méně, proto jsou uvedené pod společným označením jako Jiné, které se v odpovědích vyskyt-

ly celkem 37krát.   

 

Z těchto tří nejoblíbenějších značek si pak respondenti měli vybrat jednu, která jim je srdci 

nejbliţší. Jak se změnil graf ukazuje Obr. 16 – Nejoblíbenější pivní značky vyplňujících re-

spondentů, otázka č. 5, viz Příloha III. Značka Radegast oproti ostatním pivním značkám vý-

znamně poskočila dopředu. Jako nejoblíbenější pivní značku ji označilo 206 dotazovaných 

respondentů. Coţ je téměř polovina. Pilsner Urquel uvedlo jako své nejoblíbenější pivo 67 

lidí. O deset méně, tedy 57, pak za své nejmilejší pivo povaţuje Ostravar. Velkopopovického 

Kozla má nejraději 26 lidí, Gambrinus 19, Svijany 12, Budweiser Budvar 10, Staropramen 8, 

Krušovice 7, Bernard, Holba a Stella Artois 6, Heineken, Hoegaarden a Zubr 4, Master získal 

3 hlasy lidu. Ostatní pivní značky byly za nejoblíbenější uvedeny dvakrát nebo jednou a tak 

jsou shrnuty pod označení Jiné a celkem se pro ně vyslovilo 22 respondentů. 

 

Otázka číslo 6 se v dotazníku věnovala jiţ pouze ostravskému pivu. Patřila těm responden-

tům, kteří Ostravar uvedli mezi tři své nejoblíbenější pivní značky. Konkrétně se jich ptala na 

to, který z výrobků pivovaru Ostravar mají nejraději. Stejně jako i u otázek dvě a tři vyjadřo-

vali tuto oblíbenost číselnými hodnotami, fungujícími na stejném principu jako u předchozích 

otázek. Po obodování jednotlivých odpovědí bylo zjištěno, ţe nejoblíbenější jsou stále klasic-

ká poctivá „desítka“ a „dvanáctka“. Ostravar Original získal 777 bodů. Ostravar Premium 

získal jen o šest bodů méně, tedy 771. Nutno říci, ţe ani pivní speciál Velvet, dostupný dnes 

jiţ jen jako točený, a ani fotbalové pivo Bazal, za těmito favority o moc nezaostávají. Doka-

zují tak, ţe mají na trhu své místo. Velvet po obodování nasbíral 633 bodů. Bazal pak obdrţel 

bodů 599. Situaci vykresluje Obr. 17 – Nejoblíbenější produkt vyplňujících respondentů pi-

vovaru Ostravar, otázka č. 6, viz Příloha III. 
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Sedmá otázka se respondentů ptala, zdali nějaký druh piva v portfoliu značky Ostravar po-

strádají. Kladně na tuto otázku odpověděla jen asi čtvrtina respondentů, jak je patrné i z Obr. 

18 – Vyjádření vyplňujících respondentů o nedostatku produktů pivovaru Ostravar, otázka č. 

7, viz Příloha III. Konkrétně tedy 123 respondentů, coţ je 26,34% všech dotazovaných. Dalo 

by se tedy říci, ţe pro Ostravar se tak jedná o poměrně přívětivou zprávu. Protoţe to, ţe spo-

třebitelům ţádné pivo v portfoliu pivovaru nechybí, uvedlo 344 z 467. vyplňujících, tedy 

73,66%.     

 

Na tuto otázku pak bezprostředně navazovala otázka další, v pořadí jiţ osmá. Ta zkoumala, 

jaké pivo tedy těm 123 respondentům vlastně chybí. Dalo by se říci, ţe výběr respondentů byl 

poměrně stejnoměrný. Vybírali z šesti moţností a opět měli k vyuţití čísla, kterými tak vyjad-

řovali i preferenci jednotlivých vybíraných odpovědí. Pro hodnocení pak opět byly tyto odpo-

vědi obodovány, analogicky jako u otázek číslo dvě, tři a šest. Nejvíce respondentů by ocenilo 

Ostravar také jako černé pivo. Tato moţnost totiţ získala nejvíce bodů a to 716. Dále by se 

respondentům líbilo, kdyby byl kvasnicový leţák pivovaru Ostravar dostupný i v prodejní síti. 

Prozatím je totiţ dostupný jen jednou ročně, v rámci Slavností pivovaru Ostravar. Pivovar jej 

však povaţuje za jeden z největších taháků kaţdoročních slavností, proto mu zatím jeho nedo-

stupností zanechávají stále onu výjimečnost a vzácnost. Kvasnicový leţák si od respondentů 

vyslouţil 709 bodů. Konzumenti by dále uvítali i pivo s vyšší stupňovitostí. To totiţ získalo 

650 bodů. Pro Ostravar by to mohlo představovat např. navrácení Ostravaru Strong do svého 

portfolia produktů. Příznivci značky Ostravar by také rádi ochutnali dnes stále populárnější 

polotmavá a jedenáctistupňová piva. Polotmavé pivo získalo 555 a jedenáctistupňové 562 

bodů. Překvapením je poměrně vysoký počet bodů, 614, pro pivo s nějakou příchutí, zejména 

pak u ţen. V českých zemích jsou totiţ piva s příchutí spíše vzácností. Pro doplnění je k dis-

pozici Obr. 19 – Vyjádření vyplňujících respondentů o chybějících produktech pivovaru Ost-

ravar, otázka č. 8, viz Příloha III. 

 

Rebranding značky Ostravar 

V pořadí třetí skupina otázek se zabývá nedávnou změnou vizáţe značky Ostravar. Měnilo se 

logo, slogan, a Ostravar také spustil zbrusu nový projekt, Fandíme místním partám. Otázky 

směřující na respondenty se zaměřovaly zejména na to, zda uvedené změny vůbec zaregistro-

vali a jak se jim vlastně líbily. V dotazníku se jednalo o otázky číslo 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 

16.  
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Tak nejdříve logo. V otázce číslo deset byli lidé dotazováni, zdali vůbec zaregistrovali, ţe má 

Ostravar nové logo. Ano však překvapivě odpovědělo jen necelých 15% z nich. Přesněji řečeno 

ano odpovědělo jen 68 lidí, tedy 14,56% ze všech. Překvapivě je zde určitě na místě, protoţe 

změna je patrná skutečně všude a jedná se o změnu podstatnou. Změnila se podoba veškerých 

cedulí, tabulí, podtácků, pivních sklenic, etiket apod. Zbytek respondentů, bylo jich 399, coţ je 

85,44%, tedy uvedlo, ţe změnu loga ostravarského loga vůbec nezaznamenalo. Pro lepší před-

stavu se podívejte na Obr. 20 – Vyjádření postřehu vyplňujících respondentů o změně loga pi-

vovaru Ostravar, otázka č. 10, viz Příloha III. 

 

Pro ty, kteří se s novým logem ještě nesetkali, byl u jedenácté otázky přiloţen obrázek jak 

starého, tak i nového loga. Obrázek pak doplňovala jednoduchá otázka: Jak se Vám nové logo 

líbí? Respondenti si mohli vybrat jednu z pěti moţností odpovědí od velmi se mi líbí aţ po 

vůbec se mi nelíbí. Odpovědi opět nebyly zrovna nejpřívětivější. Názor respondentů se při-

kláněl spíše k tomu, ţe se jim nové logo pivovaru Ostravar nelíbí. Ostatně přesvědčte se sami 

na Obr. 21 – Hodnocení nového loga pivovaru Ostravar vyplňujícími respondenty, otázka č. 

11, viz Příloha III. Velmi se mi líbí odpovědělo jen 13 respondentů, tedy jen 2,78% ze všech 

dotazovaných. Spíše se mi líbí prohlásilo 168 lidí, tj. 35,97%. Rozdíl v novém a starém logu 

nevidělo 64 dotazovaných. Procentuálně vyjádřeno to je 13,70. 166. lidem, tj. 35,56%, se pak 

logo příliš nelíbilo a 56., tj. 11,99%, se nelíbilo vůbec.   

 

Další otázka jiţ naráţela na nový projekt pivovaru Ostravar, Fandíme místním partám. První 

ze série otázek se na toto téma ptala nepřímo. Otázka číslo dvanáct tedy konkrétně zněla, jestli 

respondent zaznamenal v poslední době nějakou komunikaci ze strany pivovaru Ostravar. Jen 

3% respondentů, tj. 14 lidí, odpovědělo, ţe nějakou komunikaci ze strany pivovaru zazname-

nalo. Zbylých 453, tj. 97%, uvedlo, ţe nikoliv. Odpovědi také znázorňuje následující Obr. 22 

– Vyjádření vyplňujících respondentů o komunikaci pivovaru Ostravar, otázka č. 12, viz Pří-

loha III. 

 

To další otázka, v pořadí jiţ třináctá, se uţ ptala přímo na projekt Fandíme místním partám. 

Otázka zněla jednoduše, znáte aktuální projekt Fandíme místním partám? Tomuto projektu 

předcházela poměrně velká outdoorová reklamní kampaň. Proto jsou výsledky poměrně pře-

kvapivé a pro pivovar nemilé. Téměř 70%, přesněji 69,59%, coţ je 325 respondentů, totiţ 

odpovědělo, ţe zmíněný projekt nezná. Projekt znalo jen 142 dotazovaných, coţ je pouze 
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30,41%. K nahlédnutí je Obr. 23 – Znalost vyplňujících respondentů projektu Fandíme míst-

ním partám, otázka č. 13, viz Příloha III. 

 

Poslední otázkou, týkající se projektu Fandíme místním partám, byla otázka číslo čtrnáct, a 

ptala se, jak se projekt respondentům líbí. Z předchozí otázky vyplývá, ţe většina zúčastně-

ných projekt vůbec nezná. Je jich přesně 325, tj. 69,60% všech dotazovaných. Zbylá část pak 

projekt hodnotila, jak je patrné z Obr. 24 - Hodnocení projektu Fandíme místním partám vy-

plňujícími respondenty, otázka č. 14, viz Příloha III, ve většině případů kladně. Projekt se 

velmi líbí 17. spotřebitelům, tj. 3,64%. Celkem se pak projekt líbí 63. respondentům, coţ je 

13,39% ze všech. Projekt nijak zvlášť neoslovil 58 lidí, tj. 12,42%. Jen 3 lidem se projekt 

příliš nelíbí a pouze jednomu člověku se nelíbí vůbec. Procentuálně vyjádřeno to je 0,64% pro 

odpověď příliš se mi nelíbí a 0,21% pro vůbec se mi nelíbí.  

 

Celkový rebranding značky byl dovršen novým sloganem, Naše řeč. Nejdřív byli opět re-

spondenti dotazováni, zda vůbec znají nový slogan piva Ostravar, a to v otázce číslo patnáct. 

Aţ 93,79% účastníků výzkumu, konkrétně 438, slogan vůbec nezná. To svědčí o nedostatečné 

propagaci zmíněného sloganu. Lidé s Ostravarem nemají spojený ţádný slogan, anebo nevědí, 

ţe Naše řeč je vlastně oficiálním sloganem ostravského piva. Slogan nejvýznamnějšího kon-

kurenta, pivovaru Radegast, Ţivot je hořký, Bohu dík, zná, troufám si s nadsázkou říct, kaţdý 

druhý. Správný slogan pivovaru Ostravar, tedy Naše řeč, znalo jen 26 lidí. To je pouhých 

5,58%. Mezi odpověďmi se objevily i, spíše úsměvné, slogany Baník pivčo, Ostravar chlopi 

zdar a zcela nesprávný Fandíme místním partám. Kaţdý z nich se v dotaznících objevil jen 

jednou a tak představovali kaţdý jen 0,21% ze všech odpovědí. Situaci vykresluje i Obr. 25 – 

Znalost vyplňujících respondentů nového sloganu pivovaru Ostravar, otázka č. 15, viz Příloha 

III. 

   

Následovala otázka, jak se slogan Naše řeč zúčastněným respondentům líbí. Otázka číslo 

šestnáct. Respondenti opět měli moţnost zvolit si jeden z pěti stupňů od velmi se líbí aţ po 

vůbec se mi nelíbí. Poměrně velká část se vyjádřila neutrálně. Celkem 319 dotazovaných, tj. 

68,31% totiţ uvedlo, ţe je slogan nijak neoslovil. Nicméně vezmeme-li v úvahu ty, co svůj 

názor přece jen vyjádřili, převaţoval názor kladný, jak také ukazuje Obr. 26 – Hodnocení slo-

ganu  Naše řeč pivovaru Ostravar vyplňujícími respondenty, otázka č. 16, viz Příloha III. 

Velmi se mi líbí totiţ odpovědělo 13 lidí, tj. 2,78% a odpověď celkem se mi líbí si vybralo 74 
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respondentů, coţ je 15,85%. Moţnost příliš se mi nelíbí zvolilo 28 lidí, 6%, a vůbec se mi 

nelíbí pak odpovědělo 33 lidí ze všech, tedy 7,06%. 

 

Kam na Ostravar 

Poslední skupinu otázek tvoří otázky číslo 17 a 18, které se konzumentů piva ptají na to, kde 

všude se s Ostravarem setkali, a kde se s ním naopak nesetkali, ale rádi by ho tam uvítali. 

 

Nejdříve tedy kde se naši respondenti s Ostravanem jiţ setkali. Na plné čáře vyhrály Slavnosti 

pivovaru Ostravar. Dokazuje to tedy fakt, ţe se jedná o významnou kulturní akci v kraji, která 

se těší obrovské popularitě. Tuto odpověď zvolilo 109 respondentů. Další moţnosti, kde všu-

de lidé přišli s Ostravarem do styku, uvádí Obr. 27 – Vyjádření vyplňujících respondentů o 

místech setkání s pivem Ostravar, otázka č. 17, viz Příloha III. 109, 107 a 8 respondentů uved-

lo poměrně nic nevypovídající odpovědi, a to Nevím, Na ţádných a Všude. Další odpovědi 

pak uţ ale byly lepší. 29 respondentů uvedlo, ţe se s Ostravarem setkalo na Majálese, 20 

v hospodě, 12 na koncertech, 11 na festivalu Colours of Ostrava, 10 na hokeji, 8 na Dnech 

NATO, 7 na fotbale, 6 na pouťových akcích, 5 na atletickém mítinku Zlatá tretra, 4 na Slez-

skoostravském hradě, 4 lidé se s Ostravarem setkali během studia na VŠ a 3 respondenti 

uvedli, ţe se s pivem Ostravar setkali na Hornických slavnostech Havířov. Odpovědí padlo 

více, nicméně další moţnosti padli jen dvakrát nebo jednou, proto jsou spojeny do skupiny 

Jiné, a odpověď z této skupiny napsalo 15 dotazovaných.  

 

Dalším logickým krokem byla otázka, kde všude ještě zákazníkům ostravské pivo chybí a kde 

by ho rádi uvítali. V dotazníku se na to ptala otázka číslo osmnáct. Vyhrály majálesy vyso-

kých škol v Moravskoslezském kraji. Tuto odpověď vzalo za své 198 respondentů. Druhou 

nejčastěji označovanou moţností byl festival Colours of Ostrava. Tam pivo Ostravar postrádá 

154 lidí. Následovaly kulturní akce na Slezskoostravském hradě, které označilo 143 lidí. Po-

kračují s 91. hlasy Dny NATO a Zlatá tretra, a 3 hlasy dostaly také školní jídelny v kraji. I zde 

se objevily nic nevypovídající moţnosti jako Nikde, Nevím a Všude, které uvedlo 56, 27 a 16 

dotazovaných. I zde byly odpovědi, které v dotaznících padly méně jak třikrát shrnuty do 

skupiny s označením Jiné. Z této skupiny odpovědělo na osmnáctou otázku 10 lidí. Názorně 

je situace zobrazena na Obr. 28 - Vyjádření vyplňujících respondentů o místech nedostat-

ku piva Ostravar, otázka č. 18, viz Příloha III. 
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7.3. Závislost konzumace piva na zaměstnání v určitém průmyslovém seg-

mentu 

Z celkového počtu 467. respondentů jich je 181 zaměstnaných. Zbylých 272 studuje a 14 jich 

je nezaměstnaných. Z těchto 181 zaměstnaných jich 9 pracuje v textilním průmyslu, 12 

v dřevozpracujícím, 13 v chemickém, 10 v elektrotechnickém, 15 v automobilovém, 20 ve 

strojírenství, 8 v zemědělství, 11 v těţebním průmyslu a 26 v průmyslu hutním. Zbylých 57 

pracuje v ostatních odvětvích, ve státní správě apod., souhrnně označených jako Ostatní.  

 

Mapa na Obr. 5 – Mapa rozmístění pracujících účastníků dotazníkového šetření rozdělených 

do základních průmyslových odvětví, viz Příloha III, znázorňuje rozmístění těchto pracujících 

respondentů, kteří se zúčastnili výzkumu, po kraji. Při porovnání s mapou, která je na Obr. 4 – 

Mapa průmyslových oblastí v Moravskoslezském kraji, viz Příloha III, zjistíte, ţe mnohdy se 

rozmístění jednotlivých respondentů neshoduje s průmyslovými oblastmi kraje. Můţe to být 

způsobeno např. dojíţděním lidí za prací. Dalším důvodem můţe být poměrně malý vzorek 

statistického souboru. Jedním příkladem za všechny je zemědělské odvětví. Jak je na Obr. 5 – 

Mapa rozmístění pracujících účastníků dotazníkového šetření rozdělených do základních 

průmyslových odvětví, viz Příloha III, vidět, nejvyšší koncentrace je v okrese Ostrava-město. 

Jak jiţ ale víme, v tomto okrese převládá hlavně průmysl, konkrétně pak průmysl strojírenský 

a hutní, nikoliv tedy zemědělství.  

 

Nyní si podrobněji rozebereme odpovědi respondentů, kteří jsou zaměstnáni. Opět se budeme 

drţet čtyř skupin vytvořených pro jednodušší a srozumitelnější vyhodnocení.  

 

Konzumace piva 

Pro připomenutí uvádím, ţe tato skupina odpovídá na otázky týkající se konzumace piva jako 

celku, tedy jak často respondenti pivo konzumují, při jakých příleţitostech a jaké obaly prefe-

rují. V dotazníku se jedná o otázky číslo 1, 2, 3 a 9.  

 

Graf s tabulkou na Obr. 29 – Frekvence konzumace piva pracujích respondentů, otázka č. 1, 

viz Příloha III, ukazují, jak často si pivo dopřejí lidé pracující v jednotlivých průmyslových 

odvětvích. V dotazníku se jedná o otázku číslo jedna. Dalo by se říci, ţe častěji si pivo dopřejí 

zaměstnanci z těch odvětví, ve kterých převaţují muţi, tedy v odvětví dřevozpracujícím, stro-

jírenském, těţebním a hutnickém. Nicméně při bliţším pohledu na graf je patrné, ţe to, 
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v jakém průmyslovém odvětví respondenti pracují, nemá vliv na to, jak často pivo tito re-

spondenti pivo konzumují. Toto tvrzení je podloţeno i výpočtem. Vzhledem k charakteru dat 

bylo k ověření závislosti dvou jevů, v tomto případě tedy frekvence pití piva a druh průmys-

lového odvětví, pouţita statistická metoda vyhodnocování pomocí tzv. kontingenční tabulky. 

Vzhledem k poměrně velkému statistickému vzorku a sloţitosti výpočtu, byl k ověření závis-

losti či nezávislosti zkoumaných jevů vyuţit počítačový program Statgraphics. Stěţejní hod-

notou je pro ověření závislosti, případně nezávislosti P-Value. Pokud je hodnota P-Value vyš-

ší neţ 5% hladina významnosti, se kterou počítáme, pak zkoumané jevy jsou vzájemně nezá-

vislé. Kaţdý výpočet je doplněn také mozaikovým grafem. U první otázky vyšlo P-Value 

0,0601, z čehoţ vyplývá ţe P-Value je vyšší neţ hladina významnosti; 0,0601 > 0,05, a proto 

nulovou hypotézu, která zní, ţe frekvence piva není závislá na tom, v jakém průmyslovém 

odvětví respondent pracuje, nezamítáme. Výsledky testu dokládá i tabulka Tab. 3 – Výsledky 

kontingenční tabulky pro otázku č. 1, viz Příloha III. Tvrzení potvrzuje i mozaikový graf na 

Obr. 30 – Mozaikový graf doplňující výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 1, viz Pří-

loha III. 

 

Co se týká preference či obliby dostupných pivních obalů, zkoumány v otázce číslo dvě, 

nejsou nijak ovlivněny tím, v jaké průmyslové oblasti lidé pracují. Coţ také dokazuje Obr. 31 

- Preferované obaly pracujících respondentů, otázka č. 2, viz Příloha III. Rozdíly jsou opravdu 

minimální, a jak je patrné, oblíbené jsou hlavně sudy a lahve. Plechovky a PET-lahve pak 

méně. Potvrzuje to i výpočet. Hodnota P-Value se rovná 0,8513; 0,8513 > 0,05, nulovou hy-

potézu tedy nezamítáme a potvrzujeme tak tvrzení, ţe obliba pivních obalů nezávisí na tom, 

v jakém průmyslu respondent pracuje. Dokazuje to i Tab. 4 – Výsledky kontingenční tabulky 

pro otázku č. 2, a Obr. 32 – Mozaikový graf doplňující výsledky kontingenční tabulky pro 

otázku č. 2, viz Příloha III. 

 

V otázce číslo devět pak byli respondenti tázáni na to, zdali by ocenili pivo Ostravar také 

v PET-lahvích. U některých průmyslových odvětví je viditelný poměrně velký souhlas. Kon-

krétně pak v dřevozpracujícím průmyslu, chemickém, elektrotechnickém, strojírenském, tě-

ţebním, hutním a v zemědělství. Opět tedy převaţují zejména „muţská“ odvětví, jak ukazuje i 

Obr. 33 - Názor vyplňujících respondentů na stáčení piva Ostravar do PET-lahví, otázka č. 9, 

viz Příloha III. Hodnota P-Value u otázky číslo devět vyšla 0,6691. P-Value je tedy vyšší neţ 

hladina významnosti: 0,6691 > 0,05. Z toho vyplývá, ţe to, jak moc by respondenti ocenili 

Ostravar také v PET-lahvích, nemá vliv na to, kde pracují. Důkaz najdete také v Tab. 5 - Vý-
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sledky kontingenční tabulky pro otázku č. 9 a na Obr. 34 – Mozaikový graf doplňující vý-

sledky kontingenční tabulky pro otázku č. 9, viz Příloha III. 

 

Na otázku, kde si lidé své pivo vychutnají nejčastěji, se odpovědi lidí z různých průmyslů 

téměř nelišily. Odpověděla nám na to otázka číslo tři. To, kde respondenti pivo pijí, tedy ne-

má vliv na to, kde pracují, jak ukazuje i Obr. 35 – Nejpreferovanější příleţitosti konzumace 

piva pracujících respondentů, otázka č. 3, viz Příloha III. Vzhledem k nevhodnému sloţení dat 

však nešlo tuto hypotézu potvrdit ani vyvrátit výpočtem, jak dokazuje Tab. 6 - Výsledky kon-

tingenční tabulky pro otázku č. 3, a Obr. 36 – Mozaikový graf doplňující výsledky kontin-

genční tabulky pro otázku č. 3, viz Příloha III.  

 

Oblíbená značka 

Jedná se o hledání nejoblíbenější značky piva mezi respondenty a zjištění, jakou přízeň má u 

těchto lidí značka Ostravar a její produkty. V dotazníku se jedná o otázky číslo 4, 5, 6, 7 a 8. 

 

Při výběru tří nejoblíbenějších pivních značek v otázce číslo čtyři, dopadla situace stejně u 

zaměstnaných respondentů jako u všech zúčastněných respondentů. Situaci znázorňuje Obr. 

37 – Tři nejoblíbenější pivní značky pracujících respondentů, otázka č. 4, viz Příloha III. Ne-

závislost patrnou z grafu opět ověříme výpočtem. P-Value vyšla v tomto případě 0,3963. Je 

tedy vyšší neţ 0,05, coţ potvrzuje tvrzení o nezávislosti zkoumaných jevů. Výsledky podpo-

rují také Tab. 7 - Výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 4, a Obr. 38 – Mozaikový graf 

doplňující výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 4, viz Příloha III.  

   

Na Obr. 39 – Nejoblíbenější pivní značky pracujících respondentů, otázka č. 5, viz Příloha III, 

popisujícím odpovědi na pátou otázku je změna, která vznikla výběrem jen jedné nejoblíbe-

nější značky piva. I zde došlo k vítězství značky Radegast a to bez ohledu na oblast průmyslu. 

Nezávislost potvrzuje i hodnota P-Value, která je 0,2268 a je tak vyšší neţ 0,05. Pro lepší 

představu doplňuji Tab. 8 - Výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 5, a Obr. 40 – Mo-

zaikový graf doplňující výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 5, viz Příloha III.  

 

V šesté otázce mezi produkty pivovaru Ostravar i u zaměstnaných respondentů opět zvítězili 

hlavně Ostravar Original a Ostravar Premium. Změna preference těchto produktů v závislosti 

na průmyslovém odvětví, v němţ tito respondenti pracují, opět nebyla prokázána, jak ukazuje 

Obr. 41 – Nejoblíbenější produkt pracujících respondentů pivovaru Ostravar, otázka č. 6, viz 
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Příloha III, a to ani výpočtem. P-Value se totiţ rovná 0,6833, coţ dokazuje nezávislost. Důka-

zem tvrzení je i Tab. 9 - Výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 6, a Obr. 42 – Mozai-

kový graf doplňující výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 6, viz Příloha III. 

 

V otázce číslo sedm však vyjádřili ti respondenti, kteří pracují, ve větší míře neúplnost ostra-

varského portfolia výrobků. Jen zaměstnanci z oblasti automobilového, elektrotechnického a 

hutního průmyslu byli téměř spokojeni s tím, co v současnosti Ostravar svým zákazníkům 

nabízí. Dokládá to i Obr. 43 – Vyjádření pracujících respondentů o nedostatku produktů pivo-

varu Ostravar, otázka č. 7, viz Příloha III. Podle výpočtu ale ani přes to není spokojenost re-

spondentů s výrobkovým portfolia pivovaru Ostravar závislá na zaměstnání v určitém prů-

myslovém odvětví. Hodnota P-Value je 0,2282 > 0,05, jak je uvedeno v Tab. 10 - Výsledky 

kontingenční tabulky pro otázku č. 7, a dokresleno i v Obr. 44 – Mozaikový graf doplňující 

výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 7, viz Příloha III. 

 

Co se pak týče druhů piv, která by pod značkou Ostravar respondenti ocenili, byly odpovědi 

na otázku číslo osm napříč průmyslem opět poměrně vyrovnané. Co se pak týká piv, která by 

lidé nejvíce přivítali, vybrali si černé a kvasnicové pivo. Prohlédněte si Obr. 45 – Vyjádření 

pracujících respondentů o chybějících produktech pivovaru Ostravar, otázka č. 8, viz Příloha 

III. Ani výpočet nepotvrdil závislost zkoumaných jevů. Hodnota P-Value je totiţ rovna 

0,0725 a je tedy větší neţ 0,05. Více Tab. 11 - Výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 8, 

a Obr. 46 – Mozaikový graf doplňující výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 8, viz 

Příloha III. 

 

Rebranding značky Ostravar 

I pracujících respondentů jsem se ptala na to, jak vnímají uplynulou změnu vzhledu značky 

Ostravar, jak se jim líbí nové logo, slogan, anebo projekt Fandíme místním partám. Touto 

problematikou se zabývaly otázky číslo 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16.   

 

Ani zaměstnaní lidé téměř nepostřehli, ţe značka Ostravar má nové logo. Ptala se na to otázka 

číslo deset. Nejvšímavější byli lidé pracující v automobilovém průmyslu a v zemědělství, jak 

přehledně ukazuje Obr. 47 – Vyjádření postřehu pracujících respondentů o změně loga pivo-

varu Ostravar, otázka č. 10, viz Příloha III. Výpočet ale i přesto vyvrátil, ţe by všímavost re-

spondentů měla vliv na jejich zaměstnání. P-Value se totiţ rovná 0,5839 a je tedy větší neţ 
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0,05. Dokládají to i Tab. 12 - Výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 10 a Obr. 48 – 

Mozaikový graf doplňující výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 10, viz Příloha III. 

 

Ti, co si změny všimli, pak nové logo v otázce číslo jedenáct hodnotili poměrně kladně. Z 

Obr. 49 – Hodnocení nového loga pivovaru Ostravar pracujícími respondenty, otázka č. 11, 

viz Příloha III, je patrné, ţe se ale nelíbilo strojařům, huťařům a zemědělcům. Nicméně ani 

zde nebyla závislost potvrzena. P-Value = 0,6290; 0,6290 > 0,05, jak potvrzuje Tab. 13 - Vý-

sledky kontingenční tabulky pro otázku č. 11 a Obr. 50 – Mozaikový graf doplňující výsledky 

kontingenční tabulky pro otázku č. 11, viz Příloha III. 

 

Špatně dopadla dvanáctá otázka, která se ptala na to, zda respondenti postřehli nějakou komu-

nikaci ze strany pivovaru Ostravar. Jen po jedné osobě z automobilového, strojního a země-

dělského odvětví nějakou komunikaci postřehli. Ostatní uvedli, ţe o ţádném projektu pivova-

ru Ostravar nevědí. Situaci vykresluje Obr. 51 – Vyjádření pracujících respondentů o komu-

nikaci pivovaru Ostravar, otázka č. 12, viz Příloha III. I v tomto případě byla pomocí výpočtu 

zjištěna nezávislost zkoumaných jevů. P-Value vyšla 0,5439, která je větší neţ 0,05, jak do-

kazuje Tab. 14 - Výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 12, i Obr. 52 – Mozaikový graf 

doplňující výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 12, viz Příloha III.  

 

Po připomenutí nedávného projektu Fandíme místním partám v otázce číslo třináct se však 

situace zlepšila. Nejvíce pak projekt oslovil lidi pracující v dřevozpracujícím a automobilo-

vém průmyslu, zobrazeném na Obr. 53 – Znalost pracujících respondentů projektu Fandíme 

místním partám, otázka č. 13, viz Příloha III. Výpočet ale zjistil nezávislost jevů. P-Value v 

Tab. 15 - Výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 13, viz Příloha III, je 0,2415 a je tak 

větší neţ 0,05. Tento výpočet podporuje i mozaikový graf na Obr. 54 – Mozaikový graf dopl-

ňující výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 13, viz Příloha III.  

 

Ti, co projekt Fandíme místním partám nakonec v otázce číslo čtrnáct poznali, ho pak hodno-

tili vesměs kladně, jak ukazuje Obr. 55 - Hodnocení projektu Fandíme místním partám pracu-

jícími respondenty, otázka č. 14, viz Příloha III. Vzhledem k nevhodnému sloţení dat ale ne-

šlo doloţit výpočtem, zda má či nemá hodnocení projektu závislost na tom, kde respondenti 

pracují, coţ potvrzuje Tab. 16 - Výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 14 a Obr. 56 – 

Mozaikový graf doplňující výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 14, viz Příloha III. 
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Ani otázka číslo patnáct na to, jak zní slogan pivovar Ostravar, nedopadla zrovna nejlépe. 

Nepočítáme-li odvětví nazvané jako Ostatní, znali slogan jen zástupci průmyslu automobilo-

vého, těţebního a zemědělství, jak je vidět na Obr. 61 – Vyjádření pracujících respondentů o 

místech setkání s pivem Ostravar, otázka č. 15, viz Příloha III. Vzhledem k tomu, ţe patnáctá 

otázka je otázka kvalitativní, nešlo při ověřování závislosti pouţít metodu výpočtu pomocí 

kontingenční tabulky. Jelikoţ byla data nevhodně rozdělená, četnost byla malá a v mnoha 

případech hodnoty zcela chyběly, nebylo moţné pouţít ani jinou statistickou metodu. Závěry, 

které by vyšly, by neměly takřka ţádnou vypovídací hodnotu. 

 

Po představení sloganu v otázce číslo šestnáct většina respondentů názor prakticky nevyjádři-

la, jak ukazuje i Obr. 57 – Znalost pracujících respondentů nového sloganu pivovaru Ostravar, 

otázka č. 16, viz Příloha III. Výpočtem byla stanovena nezávislost hodnocení sloganu na 

průmyslovém odvětví, v němţ respondenti pracují. P-Value totiţ vyšla 0,3635, a je tak větší 

neţ 0,05. Pro ověření uvádím Tab. 17 - Výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 16 a 

Obr. 58 – Mozaikový graf doplňující výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 16, viz Pří-

loha III. 

 

Kam na Ostravar 

V této skupině se nacházely dvě otázky, otázka číslo sedmnáct, tedy kde všude se respondenti 

s Ostravarem setkali, a otázka číslo osmnáct, dotazující se na to, kde Ostravar naopak postrá-

dají a rádi by ho tam uvítali. 

 

Na Obr. 62 - Vyjádření pracujících respondentů o místech nedostatku piva Ostravar, otázka č. 

17, viz Příloha III, je vidět, jak respondenti odpovídali na otázku číslo sedmnáct. Bohuţel 

vypovídací hodnota této otázky je velice malá, protoţe převládají nerelevantní odpovědi jako 

Všude, Na ţádných a Nevím. Nepodařilo se stanovit ani závislost či nezávislost jednotlivých 

odpovědí na průmyslovém odvětví. Tak jako otázka číslo patnáct je i otázka číslo sedmnáct 

otázkou kvalitativní s nevhodnými daty pro další zkoumání. 

 

Výsledky otázky číslo osmnáct pak dopadly následovně. Nejvíce našim zaměstnaným re-

spondentům pivo Ostravar schází na Majálesech, na Slezskoostravském hradě a na festivalu 

Colours of Ostrava, jak znázorňuje Obr. 59 – Hodnocení sloganu  Naše řeč pivovaru Ostravar 

pracujícími respondenty, otázka č. 18, viz Příloha III. Pomocí výpočtu pak byla zjištěna nezá-

vislost jevů, protoţe hodnota P-Value vyšla 0,7780, tzn., ţe je větší neţ 0,05. Pro doplnění 
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přikládám Tab. 18 - Výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 18 a Obr. 60 – Mozaikový 

graf doplňující výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 18, viz Příloha III.   

 

Další propojení výsledků dotazníkového šetření s ostatními demografickými údaji, budou 

umístěny na přiloţeném CD. Vzhledem k velkému obsahu dat zde nejsou uvedeny. Nicméně 

takovéto hodnocení výsledků ani není cílem této práce, proto jim jiţ dále nebude věnována 

pozornost.   

 

7.4. Návrh marketingové strategie 

Průzkumu se zúčastnil velký počet mladých lidí. Z celkového počtu 467. vyplňujících respon-

dentů jich bylo 334 ve věku od 18 do 29 let. Z tohoto počtu jich pak 272 stále studuje. To 

dokládá také fakt, ţe ostravarské pivo nejvíce respondentů postrádá na majálesech vysokých 

škol. Je tedy důleţité si uvědomit, ţe většina odpovědí byla právě od těchto lidí. Jak jiţ bylo 

uvedeno výše, konzumace piva v Moravskoslezském kraji je zejména srdcovou záleţitostí. A 

první lásky mnohdy vydrţí po celý ţivot. Pivovar by tak měl brát v potaz názory těchto mla-

dých lidí, protoţe pro něj představují moţné budoucí konzumenty.  

 

Produkty pivovaru se ukázaly být oblíbenými, a to celkem vyrovnaným poměrem mezi sebou. 

Pivovaru bych tedy doporučila v ţádném případě ani jeden z těchto produktů nevyřazovat. 

Čtvrtina respondentů naopak volala ještě po dalším rozšíření sortimentu. Nejvíce spotřebite-

lům chybí v portfoliu pivovaru Ostravar černé pivo, a to zejména pak u ţen. Zajímavým zjiš-

těním je i to, ţe hodně ţen by přivítalo také ostravarské pivo s nějakou příchutí. To je neob-

vyklé nejen v tomto kraji, ale také v celé České republice. V těsném závěsu za černým pivem 

zůstalo pivo kvasnicové. Ostravarský „kvasničák“ se těší velké oblibě. Kaţdoročně se s ním 

lidé mohou setkat na Slavnostech pivovaru Ostravar, kdy je tento klenot ostravského pivovaru 

uvařen speciálně pro tuto příleţitost. Je tedy otázkou, zda kvasnicovému leţáku zanechat vý-

jimečnost určenou Slavnostmi, či dopřát spotřebitelům tento nezapomenutelný chuťový záţi-

tek kdykoliv. Jen o málo méně hlasů pak získalo pivo s vyšší stupňovitostí. Takové pivo Ost-

ravar jiţ ve svém portfoliu měl. Podle výpovědí účastníků výzkumu by hodně z nich chtělo 

Ostravar Strong zpátky. 

 

Velice špatné výsledky však přišli z oblasti hodnocení uplynulého rebrandingu značky. Co se 

týče loga, tak více jak 47% všech účastníků hodnotilo toto logo negativně. Proč bohuţel neby-
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lo předmětem zkoumání. Nicméně pro pivovar to znamená vztyčený prst, který nabádá k dal-

šímu prozkoumání. Úplným fiaskem pak dopadly otázky týkající se sloganu pivovaru Ostra-

var. Aţ 94% respondentů uvedlo, ţe slogan neznají. Přitom slogan je velice důleţitou součástí 

kaţdé značky. V pár slovech totiţ můţe o firmě říci, jakou má firemní politiku, postoj, názor, 

jakým směrem se ubírá a na koho je zaměřena. Slogan má spotřebitele zaujmout tak, aby se 

s ním ztotoţnili, postavili se za něj a přijali ho za svůj. Jen o málo lépe pak v hodnocení do-

padl projekt pivovaru Ostravar Fandíme místním partám. O projektu neslyšelo téměř 70% 

respondentů. Projekt přitom provázela poměrně mohutná outdoorová kampaň. Nicméně podle 

výsledků výzkumu byla buďto neúčinná, anebo nevhodně zacílená. Nelze říci, ţe by byla 

špatná, protoţe i taková kampaň by se dostala do podvědomí lidí. Moţná i více, neţ ta, která 

by je oslovila pozitivně. Těchto 70% uvedlo pouze to, ţe projekt neznají. Ti co o projektu 

věděli, jej pak hodnotili převáţně kladně. Proto se nedomnívám, ţe by byl projekt špatný. 

Domnívám se, ţe špatná byla proběhnutá propagace zmíněného projektu. 

 

Jedním z nejdůleţitějších zjištění pak pro pivovar bylo, kde všude respondentům pivo Ostra-

var schází. Jak jiţ bylo řečeno výše, nejvíce lidí, kteří se zúčastnili dotazníkového výzkumu, 

postrádá ostravské pivo na majálesech vysokých škol. Tento závěr má přímou závislost na 

věkovém sloţení respondentů. Pro pivovar je to určitě zajímavý podnět, získat partnerství na 

těchto akcích. V posledních letech uţ majálesy nepatří jen mezi studentské akce, ale stále více 

tyto akce navštěvuje i širší skupina lidí, kteří si chtějí vychutnat zejména hudební vystoupení, 

která dnešní majálesy provázejí. A ke koncertům přece pivo neodmyslitelně patří. To dokazu-

je také fakt, ţe hned za majálesy skončil multiţánrový hudební a divadelní festival Colours of 

Ostrava. Po skončení dotazníkového šetření vystoupil pivovar Ostravar s tím, ţe se stal part-

nerem právě tohoto významného festivalu. To určitě velice potěšilo všechny ty, kteří v dotaz-

níku zaškrtly políčko Colours of Ostrava u otázky číslo osmnáct. A věřím, ţe nejen ty. 

 

Výše uvedené řádky představují jen jakési osobní závěry a doporučení, které vyplynuly z pro-

vedeného dotazníkového šetření. Je třeba brát v potaz nedokonalost sloţení zkoumaného 

vzorku respondentů. Výzkum probíhal zejména prostřednictvím internetu, coţ s sebou nese 

obrovskou míru anonymity respondentů. Výsledný vzorek je tak z mnoha hledisek velice ši-

roký a v mnoha případech se tak liší od názorů a potřeb spotřebitelů z cílových segmentů. 

Nicméně pro pivovar uvedená zjištění mohou přinést nové poznatky a zajímavé podněty 

k dalšímu zkoumání.    
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8. Závěr 

Cílem práce bylo provést podrobnou analýzu konkurenčního prostředí pivovaru Ostravar. Ten 

je pivovarem regionálním, se sídlem téměř v centru Ostravy. Společnost má jednoho význam-

ného konkurenta, pivovar z nedalekých Nošovic, Radegast. Tyto dvě společnosti jiţ řadu let 

vedou nelítostnou konkurenční válku o přízeň spotřebitelů v Moravskoslezském kraji. V po-

slední době se pivovaru Ostravar podařilo získat většinu trhu na Ostravsku. Nyní chce navázat 

na „staré dobré časy“ a získat většinový trţní podíl a i za hranicemi domovského regionu, a to 

v rámci Moravskoslezského kraje. K tomu však potřebuje nové zbraně v podobě konkurenč-

ních výhod. 

 

Moravskoslezský kraj je znám jednou z největších koncentrací průmyslu v republice. Proto se 

naskytla otázka, zdali nemá průmysl nějakým způsobem vliv na druh a spotřebu piva. Dotaz-

níkovým šetřením byl proveden výzkum, jehoţ vyhodnocení pak bylo zaměřeno na dvě části. 

V první části byla zhodnocena spotřeba piva jako celek. Z výzkumu pak vyšly nové myšlenky 

a podněty vhodné k další prozkoumání, které jsou blíţe popsány v předchozí kapitole. Druhá 

část vyhodnocování výzkumu pak byla zaměřena na závislost průmyslu a spotřeby piva. Tak 

se však v provedeném výzkumu neprokázala. Nicméně pro pivovar to i tak můţe být podnět 

k dalšímu podrobnějšímu prozkoumání. Z analyzovaného vzorku totiţ jen asi třetina respon-

dentů působila v průmyslovém prostředí. Vypovídací hodnota je tak poměrně malá. 

 

Za přínos práce však lze povaţovat nasměrování pivovaru Ostravar směrem k mladým spo-

třebitelům, jelikoţ převáţně od nich je většina odpovědí. Právě mladí lidé totiţ představují 

budoucnost společnosti.        
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Příloha I – Použitý dotazník 

Dobrý den 

Máte před sebou dotazník slouţící jako podklad pro sepsání diplomové práce. Je určen pro 

konzumenty piva z Moravskoslezského kraje. Dotazník je zcela anonymní, proto Vás ţádám o 

jeho pravdivé a svědomité vyplnění. Děkuji, s pozdravem autorka dotazníku Markéta Plánič-

ková, studentka VŠB-TUO. 

1. Jak často pivo konzumujete (označte kříţkem) : 

kaţdý den  

několikrát do týdne  

párkrát do měsíce  

méně  

 

2. Nejčastěji konzumujete pivo z (můţete označit i více moţností. Jednotlivé moţnosti pak označte 

číslem takto: 1. nejčastější, 2. nejčastější, atd.) : 

lahve  

sudu/příp. tanku (točené)  

plechovky  

PET-lahve  

 

3. Při jaké příleţitosti pivo konzumujete nejčastěji (můţete označit i více moţností. Jednotlivé 

moţnosti pak označte číslem takto: 1. nejčastější, 2. nejčastější, atd.) : 

V hospůdce s přáteli  

Na oslavách  

Doma  

Jen k jídlu  

Při sledování sportovních utkáních  

Na kulturních akcích a festivalech  

Jiné, uveďte: 

 

4. Jaké jsou Vaše 3 nejoblíbenější značky piva (označte kříţkem, příp.doplňte) : 

Budweiser Budvar  

Gambrinus  

Krušovice  

Ostravar  
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Pilsner Urquel  

Radegast   

Staropramen  

Velkopopovický Kozel  

Jiné, uveďte: 

 

5. Jaká je Vaše nejoblíbenější značka z těchto tří uvedených (uveďte) : 

………………………………………………………………………………………… 

 

6. Je-li Osravar mezi Vašimi třemi nejoblíbenějšími pivy, jaký je Váš oblíbený produkt pi-

vovaru Ostravar (označte číslem produkt, který preferujete: 1. nejčastější, 2. nejčastější, atd.) : 

Ostravar Original  

Ostravar Premium  

Ostravar Bazal  

Velvet  

 

7. Chybí Vám v sortimentu pivovaru Ostravar nějaký produkt (označte kříţkem) :  

Ano  

Ne  

 

8. Pokud Vám nějaký produkt schází, uveďte jaký (můţete označit i více moţností. Jednotlivé 

moţnosti pak označte číslem takto: 1. co mi nejvíc schází, 2. co mi nejvíc schází, atd.) : 

Jedenáctistupňové pivo  

Černé  

Kvasnicové  

Pivo vyšší stupňovitosti (silnější neţ leţák, s vyšším obsahem alkoholu)  

Polotmavé  

S nějakou příchutí  

Jiné, uveďte: 

 

9. Na dnešním trhu, kdy se objevují na trhu známé značky v PET balení, myslíte si, ţe 

toto balení je vhodné pro Ostravar (označte kříţkem) : 

1 1 = určitě ano  

2 2 = spíše ano  
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10. Zaregistrovali jste nové logo pivovaru Ostravar (označte kříţkem, příp.doplňte) : 

Ne  

Ano, uveďte kde 

 

11. Jak se Vám nové logo líbí (označte kříţkem) : 

 

          staré logo                nové logo 

 

12. Zaregistrovali jste v poslední době nějakou komunikaci se značkou Ostravar (označte 

kříţkem, příp.doplňte) : 

Ne  

Ano, uveďte kde a jakou 

 

13. Znáte aktuální projekt Fandíme místním partám (označte kříţkem) : 

 

 

 

3 3 = nevím  

4 4 = spíše ne  

5 5 = určitě ne  

1 1 = velmi se mi líbí  

2 2 = celkem se mi líbí  

3 3 = nevidím v tom rozdíl  

4 4 = příliš se mi nelíbí  

5 5 = vůbec se mi nelíbí  
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Ano  

Ne  

 

14. Znáte-li projekt Fandíme místním partám, jak se Vám líbí (označte kříţkem) : 

 

15. Znáte nový slogan značky Ostravar? Pokud ano, uveďte : 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

 

16. Jak se Vám slogan Naše řeč líbí (označte kříţkem) : 

 

17. Na jakých akcích v regionu jste se s pivem Ostravar setkal? Uveďte : 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

 

18. Kde byste Ostravar rádi viděli (označte kříţkem, příp.doplňte) : 

Majáles VŠ  

Colors of Ostrava  

Dni NATO  

Zlatá tretra  

Kulturní akce na Slezskoostravském hradě  

Jiné, uveďte: 

 

19. Pohlaví (označte kříţkem) : 

1 1 = velmi se mi líbí  

2 2 = celkem se mi líbí  

3 3 = nijak mě neoslovil  

4 4 = příliš se mi nelíbí  

5 5 = vůbec se mi nelíbí  

1 1 = velmi se mi líbí  

2 2 = celkem se mi líbí  

3 3 = nijak mě neoslovil  

4 4 = příliš se mi nelíbí  

5 5 = vůbec se mi nelíbí  
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ţena  

muţ  

 

20. Věk (uveďte) : 

…….  

 

21. Vzdělání (označte kříţkem) : 

základní  

vyučen(a)  

středoškolské  

vysokoškolské  

 

22. Místo Vašeho bydliště (označte kříţkem) : 

okres Bruntál  

okres Opava  

okres Nový Jičín  

okres Frýdek Místek  

okres Karviná  

okres Ostrava město  

 

23. V současné době (označte kříţkem) : 

studuji  

pracuji  

jsem nezaměstnaný  

 

24. Pokud pracujete, doplňte : 

Pracujete jako, uveďte: 

Kde, uveďte 

 

 

 

Srdečně děkuji za spolupráci a za Váš čas strávený vyplněním tohoto dotazníku 
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Příloha II – Odvětvová klasifikace CZ-NACE 

 

Tab. 2 – Odvětvová klasifikace CZ-NACE Moravskoslezského kraje 

 Bruntál 
Frýdek 

Místek 
Karviná 

Nový 

Jičín 
Opava 

Ostrava 

město 

Zemědělství, lesnictví a rybářství 5,79 3,13 0,58 6,20 11,81 0,57 

Těžba a dobývání - 10,88 47,71 0,50 0,82 1,86 

Zpracovatelský průmysl 85,63 79,77 46,33 89,98 78,69 83,95 

- výroba potravinářských výrobků,  nápojů 

a  tabákových výrobků 
8,30 7,70 5,13 5,09 14,97 3,73 

- výroba textilií, oděvů, usní a souvisejí-

cích výrob. 
5,92 2,11 - - 4,22 - 

- zpracování dřeva, výroba papíru a výrob-

ků papíru, tisk a rozmnoţování nahraných 

nosičů 

6,08 3,46 3,00 - 11,06 2,58 

- výroba koksu a rafinovaných ropných 

produktů 
- - - - - 2,69 

- výroba chemických látek a chemických 

přípravků 
10,83 - - - 3,13 1,53 

- výroba základních farmaceutických 

výrobků a přípravků 
- - - - 5,03 - 

- výroba pryţových, plastových  výrobků a 

ostatních nekovových minerálních výrob-

ků 

14,48 3,24 3,57 8,96 6,01 4,10 

- výroba základních kovů, hutní zpracová-

ní kovů a slévárenství, výroba kovových 

konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě 

strojů a zařízení 

34,86 38,95 20,89 21,79 18,89 40,47 

- výroba počítačů, elektronických a optic-

kých přístrojů a zařízení 
- - - - - 4,29 

- výroba elektrických zařízení - 1,92 - 15,94 - 3,23 

- výroba strojů a zařízení jinde nezařaze-

ných 
5,16 9,78 1,92 9,23 15,39 7,76 

- výroba motorových vozidel (kromě mo-

tocyklů), přívěsů a návěsů, výroba ostat-

ních dopravních prostředků a zařízení 

- 12,61 9,28 28,97 - 13,56 

- výroba nábytku, ostatní zpracovatelský 

průmysl a opravy a instalace strojů a zaří-

zení 

- - 2,54 - - - 

Stavebnictví 8,58 6,22 5,38 3,31 8,67 13,62 
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Příloha III – Grafická část práce 

 

 

Obr. 1 – Zobrazení trendu 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 - Mapa Moravskoslezského kraje s hranicemi jeho okresů 
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Bolatice 

Český Těšín – Pod Zelenou 

Frenštát pod Radhoštěm – Martinská čtvrť 

Frýdek-Místek – Chlebovice 

Frýdek-Místek – Lískovec 

Karviná – Nové Pole 

Krnov – Červený dvůr 

Nošovice 

Orlovská průmyslová a podnikatelská zóna 

Ostrava – Hrabová 

Ostrava – Mošnov 

Paskov – bývalý skleníkový areál 

Průmyslový park Kopřivnice 

Průmyslová zóna Třinec – Baliny 

Průmyslová a logistická zóna Tošanovice 

Průmyslový park Nový Jičín  

Rýmařov 

Venkovská průmyslová zóna Třanovice 

Vědecko-Technologický park Ostrava, a.s. 

 

Obr. 3 – Mapa průmyslových zón v Moravskoslezském kraji 

 

 

 

 

 

 

Textilní průmysl 

Dřevozpracující průmysl 

Chemický průmysl 

Elektrotechnický průmysl 

Automobilový průmysl 

Strojírenský průmysl 

Zemědělství 

Těžební průmysl 

Hutní průmysl 

Ostatní… 

 

 

 

Obr. 4 – Mapa průmyslových oblastí v Moravskoslezském kraji 
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Textilní průmysl 

Dřevozpracující průmysl 

Chemický průmysl 

Elektrotechnický průmysl 

Automobilový průmysl 

Strojírenský průmysl 

Zemědělství 

Těžební průmysl 

Hutní průmysl 

Ostatní… 

 

 

Obr. 5 – Mapa rozmístění pracujících účastníků dotazníkového šetření rozdělených do základních 

průmyslových odvětví 

 

 

Obr. 6 – Rozdělení účastníků dotazníkového šetření podle pohlaví, otázka č. 19 

 

 

Obr. 7 - Rozdělení účastníků dotazníkového šetření podle věku, otázka č. 20 
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Obr. 8 - Rozdělení účastníků dotazníkového šetření podle vzdělání, otázka č. 21 

 

 

Obr. 9 - Rozdělení účastníků dotazníkového šetření podle bydliště, otázka č. 22 

 

 

Obr. 10 - Rozdělení účastníků dotazníkového šetření podle zaměstnání, otázka č. 23 
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Obr. 11 – Frekvence konzumace piva vyplňujících respondentů, otázka č. 1 

 

 

Obr. 12 – Preferované obaly vyplňujících respondentů, otázka č. 2 

 

 

Obr. 13 – Názor vyplňujících respondentů na stáčení piva Ostravar do PET-lahví, otázka č. 9 
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Obr. 14 – Nejpreferovanější příležitosti konzumace piva vyplňujících respondentů, otázka č. 3 

 

 

Obr. 15 – Tři nejoblíbenější pivní značky vyplňujících respondentů, otázka č. 4 

 

 

Obr. 16 – Nejoblíbenější pivní značky vyplňujících respondentů, otázka č. 5 
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Obr. 17 – Nejoblíbenější produkt vyplňujících respondentů pivovaru Ostravar, otázka č. 6 

 

 

Obr. 18 – Vyjádření vyplňujících respondentů o nedostatku produktů pivovaru Ostravar, otázka č. 7 

 

 

Obr. 19 – Vyjádření vyplňujících respondentů o chybějících produktech pivovaru Ostravar, otázka č. 8 
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Obr. 20 – Vyjádření postřehu vyplňujících respondentů o změně loga pivovaru Ostravar, otázka č. 10 

 

 

Obr. 21 – Hodnocení nového loga pivovaru Ostravar vyplňujícími respondenty, otázka č. 11 

 

 

Obr. 22 – Vyjádření vyplňujících respondentů o komunikaci pivovaru Ostravar, otázka č. 12 
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Obr. 23 – Znalost vyplňujících respondentů projektu Fandíme místním partám, otázka č. 13 

 

 

Obr. 24 - Hodnocení projektu Fandíme místním partám vyplňujícími respondenty, otázka č. 14 

 

 

Obr. 25 – Znalost vyplňujících respondentů nového sloganu pivovaru Ostravar, otázka č. 15 
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Obr. 26 – Hodnocení sloganu  Naše řeč pivovaru Ostravar vyplňujícími respondenty, otázka č. 16 

 

 

Obr. 27 – Vyjádření vyplňujících respondentů o místech setkání s pivem Ostravar, otázka č. 17 

 

 

Obr. 28 - Vyjádření vyplňujících respondentů o místech nedostatku piva Ostravar, otázka č. 18 
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Obr. 29 – Frekvence konzumace piva pracujích respondentů, otázka č. 1 

 

 

Tab. 3 – Výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 1 

 

 

 

 

Obr. 30 – Mozaikový graf doplňující výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 1 
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Obr. 31 - Preferované obaly pracujících respondentů, otázka č. 2 

 

 

Tab. 4 – Výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 2 

 

 

 

Obr. 32 – Mozaikový graf doplňující výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 2 
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Obr. 33 - Názor vyplňujících respondentů na stáčení piva Ostravar do PET-lahví, otázka č. 9 

 

 

Tab. 5 - Výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 9 

 

 

 

 

Obr. 34 – Mozaikový graf doplňující výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 9 
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Obr. 35 – Nejpreferovanější příležitosti konzumace piva pracujících respondentů, otázka č. 3 

 

 

Tab. 6 - Výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 3 

 

 

 

 

Obr. 36 – Mozaikový graf doplňující výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 3 
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Obr. 37 – Tři nejoblíbenější pivní značky pracujících respondentů, otázka č. 4 

 

 

Tab. 7 - Výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 4 

 

 

 

 

Obr. 38 – Mozaikový graf doplňující výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 4 
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Obr. 39 – Nejoblíbenější pivní značky pracujících respondentů, otázka č. 5 

 

 

Tab. 8 - Výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 5 

 

 

 

 

Obr. 40 – Mozaikový graf doplňující výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 5 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Tex Dře Che Ele Aut Str Zem Těž Hut Ost

Jiné 2 2 1 2 1 3 2 5

Krušovice 2

Staropramen 3 1

Budweiser Budvar 1 1 1

Gambrinus 2 2 1 1 4

Velkopopovický Kozel 1 2 2 2 1 3

Ostravar 2 2 2 1 1 3 2 3 2 8

Pilsner Urquel 3 1 2 3 1 3 14

Radegast 2 3 6 6 9 5 5 6 17 21



72 

 

 

Obr. 41 – Nejoblíbenější produkt pracujících respondentů pivovaru Ostravar, otázka č. 6 

 

 

Tab. 9 - Výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 6 

 

 

 

 

Obr. 42 – Mozaikový graf doplňující výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 6 
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Obr. 43 – Vyjádření pracujících respondentů o nedostatku produktů pivovaru Ostravar, otázka č. 7 

 

 

Tab. 10 - Výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 7 

 

 

 

Obr. 44 – Mozaikový graf doplňující výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 7 
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Obr. 45 – Vyjádření pracujících respondentů o chybějících produktech pivovaru Ostravar, otázka č. 8 

 

 

Tab. 11 - Výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 8 

 

 

 

 

Obr. 46 – Mozaikový graf doplňující výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 8 
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Obr. 47 – Vyjádření postřehu pracujících respondentů o změně loga pivovaru Ostravar, otázka č. 10 

 

 

Tab. 12 - Výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 10 

 

 

 

 

Obr. 48 – Mozaikový graf doplňující výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 10 
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Obr. 49 – Hodnocení nového loga pivovaru Ostravar pracujícími respondenty, otázka č. 11 

 

 

Tab. 13 - Výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 11 

 

 

 

 

Obr. 50 – Mozaikový graf doplňující výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 11 
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Obr. 51 – Vyjádření pracujících respondentů o komunikaci pivovaru Ostravar, otázka č. 12 

 

 

Tab. 14 - Výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 12 

 

 

 

Obr. 52 – Mozaikový graf doplňující výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 12 
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Obr. 53 – Znalost pracujících respondentů projektu Fandíme místním partám, otázka č. 13 

 

 

Tab. 15 - Výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 13 

 

 

 

 

Obr. 54 – Mozaikový graf doplňující výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 13 
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Obr. 55 - Hodnocení projektu Fandíme místním partám pracujícími respondenty, otázka č. 14 

 

 

Tab. 16 - Výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 14 

 

 

 

 

Obr. 56 – Mozaikový graf doplňující výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 14 
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Obr. 57 – Znalost pracujících respondentů nového sloganu pivovaru Ostravar, otázka č. 16 

 

 

Tab. 17 - Výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 16 

 

 

 

 

Obr. 58 – Mozaikový graf doplňující výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 16 
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Obr. 59 – Hodnocení sloganu  Naše řeč pivovaru Ostravar pracujícími respondenty, otázka č. 18 

 

 

Tab. 18 - Výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 18 

 

 

 

 

Obr. 60 – Mozaikový graf doplňující výsledky kontingenční tabulky pro otázku č. 18 
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Obr. 61 – Vyjádření pracujících respondentů o místech setkání s pivem Ostravar, otázka č. 15 

 

 

Obr. 62 - Vyjádření pracujících respondentů o místech nedostatku piva Ostravar, otázka č. 17 
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