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TRENDY 
NA PEKAŘSKÉM TRHU V ČR 
Nabídka chleba a pečiva na českém pekařském trhu je jedna z nejlepších v Evropě, co se 
týče šíře sortimentu, vysokého podílu čerstvého nebaleného zboží, zákaznického ser-
visu a velmi nízkých cen. To jistě potvrdí každý, kdo na čas vycestuje do zahraničí a má 
možnost srovnání. Pekařské výrobky se aktuálně staly nástrojem tvrdého konkurenční-
ho boje o zákazníka. Jsou totiž poslední super čerstvé potraviny, u kterých o čerstvosti 
rozhodují hodiny. Zákazník, nespokojený s nabídkou pečiva, radikálně mění své ob-
chodní návyky a odchází ke konkurenci. Proto vysoká kvalita, čerstvost, nákupní kom-
fort a dobrá cena rozhodují o tom, kdo získá zákazníka na svoji stranu.                                                                                                                      

Přestože v Česku vyrábí chléb a pečivo 
okolo 600 klasických pekáren, v posled-
ních letech se do tohoto segmentu ak-
tivně pustily i obchodní řetězce, které 
ve svých vlastních pekárnách umístě-
ných v marketech sami vyrábí či dopékají 
pečivo. Konkurenční soupeření obchodu 
a pekařů a vzájemné přebírání aktivit 
mělo své pozitivní dopady pro spotře-
bitele. Trvalý tlak na co nejnižší cenu ze 
strany obchodních řetězců však nemo-
hl nabídnout zákazníkům výrobky vy-
soké kvality. To se s vyšší koupěschop-
ností mění, zákazníci si chtějí na chlebu 
a pečivu pochutnat. Stále je zde sice 
velká část spotřebitelů cenově senzitiv-
ních, ale postupně se zvyšuje poptávka 
po kvalitnějších výrobcích ve vyšší ceno-

vé kategorii. Za vyšší kvalitu jsou zákaz-
níci ochotni si připlatit, požadují kvalitní, 
chutný výrobek s určitou přidanou hod-
notou či příběhem. Prosazují se bohatší 
receptury a regionální speciality - pečivo 
přitahuje vůní a čerstvostí, cenu lidé řeší 
až na dalším místě. 

CHLÉB – PROSAZUJÍ SE SPECIÁLY 

Ročně zkonzumuje průměrný Čech dle 
ČSÚ okolo 40 kg chleba. Po dlouholetém 
poklesu po roce 1989 se spotřeba chleba 
dotkla pomyslného „dna“ a nastává ob-
dobí renesance poptávky po kvalitním 
kvasovém chlebu. Přispěl k tomu i fakt, že 
část spotřebitelů se odklonila od bílého 
pečiva pod vlivem „mediálního strašení“ 

lepkem. Trend podpoří i nová komoditní 
pekařská vyhláška, která rozlišuje ozna-
čování chleba dle použitého kvasu na: 
tradiční kvasový, kvasový a kvasového 
typu – zákazníci tak dostanou potřebnou 
informaci o složení a kvalitě produktu. 

Při výběru chleba se spotřebitelé čím 
dál více orientují na speciální a dražší 
druhy chleba. Nejoblíbenější však stále 
zůstává klasický pšeničnožitný Konzumní 
chléb či jeho pomoučněná varianta Šu-
mava. Nekupují se však již celé bochníky 
chleba, ale jejich dělené části či chleby 
o menší hmotnosti 400g – 900g. Téměř 
třetinu chlebového sortimentu dnes 
tvoří speciální druhy, odlišné svým tva-
rem, hmotností a zejména netradičními 
surovinami. Postupně roste poptávka 
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po chlebu s vyšším podílem žitné mou-
ky, celozrnných a vícezrnných chlebech, 
které zejména ve velkých městech prefe-
rují spotřebitelé orientující se na zdravý 
životní styl. V posledních 2-3 letech roste 
rychle spotřeba toastových chlebů, které 
si oblíbila zejména mladší generace.

Spotřebitelské šetření agentury Ipsos:

● Nejoblíbenější druh chleba: Konzum-
ní/Šumava 56%, Žitný 16%, Vícezrnný 
12%, Celozrnný 10%, Speciální 6%;
● Nejčastější místo nákupu chleba: 
Markety 63%, Pekařství 27%, Večerka 
5%, Na trhu 2%, Domácí výroba 2% 
a On-line 1%; 
● Obvyklá velikost: Celý chléb 44%, Půl-
ka 50%, Čtvrtka 6%;
● Balení: Nebalený 70%, Balený a krá-
jený 30%;
● Klíčové parametru výběru: Vzhled 
36%, Výrobce 24%, Cena 15%, Jiné (chuť, 
kvalita, čerstvost, propečení) 25%;
● Vynaložená částka za 1kg: Maximál-
ně 20 Kč 8%, 21-30 Kč 58%, 31-50 Kč 
30%, 51-70 Kč 3%, Více jak 70 Kč 1%.

Cena 1 kg chleba je dle Eurostatu aktuál- 
ně v ČR 5. nejlevnější v EU (26,- Kč/kg), 
jeho reálná hodnota je však výrazně vyš-
ší. Již dnes nakupují zákazníci ve spe-
cializovaném Pekařství v Praze chléb 
za dvojnásobek (např. Antonínovo pe-
kařství, Paul, Kabát,..).
 
KRÁLEM BÍLÉHO PEČIVA JE STÁLE 
ROHLÍK

Králem běžného/bílého pečiva je po-
řád jednoznačně obyčejný tukový roh-
lík, což je český fenomén a asi nejpro-
dávanější výrobek u nás vůbec. Denně 
se vyrobí v Česku okolo 13 mil. kusů 
klasických rohlíků. Bohužel tlak na níz-
kou dodavatelskou cenu neumožňuje 
pekařům dodat rohlík ve výrazně vyšší 
kvalitě. Jednou z cest, jak nabídnout 
spotřebiteli křupavý, voňavý rohlík 
jako kdysi, jsou České cechovní normy 
– značka kvality. 

Český spotřebitel je poměrně konzer-
vativní, proto mezi další oblíbené dru-
hy běžného pečiva patří dlouhodobě 
různé druhy housek, raženek, baget či 
vek. V poslední době můžeme sledovat 
rostoucí zájem spotřebitelů o celozrn-

né, vícezrnné či speciální pečivo, které 
vedle chuti přináší i významné zdravot-
ní benefity.

Pozitivní vliv na kvalitu bílého pečiva má 
návrat původních, osvědčených techno-
logických postupů, jako jsou  pšeničné 
omládky do pekáren. Tradiční výroba 
se realizuje na moderním zařízení, auto-
matizovaným způsobem. Dle údajů ČSÚ 
nezasáhla spotřebu pečiva mediální vlna 
„strašení lepkem“, průměrný Čech spo-
třebuje ročně 51,3 kg pšeničného pečiva 
a tato hodnota se posledních 10 let prak-
ticky nemění.

SLADKÉ ANO, ALE ZDRAVĚJI!

U jemného a sladkého pečiva zákazníci 
oceňují zejména vysoký podíl kvalit-
ních surovin a náplní. Z hlediska chu-
tí stále nejvíce preferují mák, tvaroh 
a ořechy. I u sladkého pečiva ale výrob-
ci oslovují zákazníky zdravější varian-
tou. Češi na zdravější složení v poslední 
době velmi slyší - v podstatě ve smys-
lu „zahřešit si“ sladkým pečivem, ale 
ve zdravější variantě, bez „E“, přídat-
ných látek, stabilizátorů, ale třeba se 
stévií místo cukru.

CONVENIENCE A PEČIVO NA MÍRU

Obecným trendem je „convenience“ 
nákupu a profilování výrobků pro spe-
cifické potřeby různých zákaznických 
skupin. Doba je uspěchaná a lidé se čas-
to stravují v „poklusu“, proto roste po-
ptávka po pečivu rychlého občerstvení, 
jako jsou snacky, stejně tak se postupně 
profiluje segment pečiva vhodný ke gri-
lování, přibývá i speciálních výrobků pro 
tzv. „single“ rodiny s menší spotřebou, 
na kterou se pekaři zaměřují. Od velké-
ho týdenního nákupu přešel zákazník 
k řadě denních nákupních misí. Výrobci 
se měnící situaci přizpůsobují a připra-
vují pro různé segmenty trhu produkty 
o menší hmotnosti, speciálně balené či 
krájené, často s prodlouženou dobou 
trvanlivosti, tak aby jejich konzumace 
byla pro zákazníka optimální, co se týče 
spotřeby i skladování. Pozitivně se tento 
trend projevuje u spotřebitelů v menším 
plýtvání pečivem. 

HITEM JSOU REGIONÁLNÍ VÝROBKY

Češi po úspěchu farmářských trhů, ovliv-
něni gastronomickými pořady v televizi 
a osvětou v médiích začínají čím dále 

Sladké zdravěji Snacky sytí snadno a rychle

Král pečiva
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více vyhledávat výrobky od regionálních 
výrobců. U místních řemeslných pekařů 
mají jistotu, že chléb a pečivo je vyrobe-
né tradičním způsobem a není dopékané 
ze zmrazeného polotovaru, jak je dnes 
běžné v marketech obchodních řetězců. 
Lokální řemeslné pekárny také většinou 
využívají suroviny od místních farmářů, 
například mouku umletou z obilí skli-
zeného v okolí, nebo náplně z místního 
ovoce. Pokud zákazníci nakoupí výrobky 
u místního pekaře, podporují tím nejen 
jeho podnikání, ale také zaměstnanost 
v regionu, což je naprosto samozřejmé 
u našich sousedů v Rakousku či Ně-
mecku. A tak se díky rozšiřování sítě 
pekařských speciálek, bohaté nabídce 
místních specialit, rozvoji gastroturistiky 
a výjezdech chalupářů probouzí „český 
výrobkový patriotismus“ a budují lokální 
pekařské značky.    
                                               
V Česku je dnes podle kvalifikovaného 
odhadu Svazu okolo 2,5 tis. pekařských 
speciálek - Pekařství. O oblibě nákupu 
pekařských výrobků na tzv. „nezávis-
lém trhu“ svědčí i údaje ze spotřebi-
telského šetření. Podle agentury GfK 
se prodá 44 % chleba a pečiva v ma-
lých a specializovaných obchodech.                                                                                  
Zahraniční řetězce využili marketingo-
vě sílící trend obliby kvalitních tuzem-
ských výrobků, rychle uchopili českou 
vlajku a se slogany typu „Máme rádi 
Česko“ vyšli vstříc lokálním pekařským 
dodavatelům, za což jim patří jménem 
výrobců i spotřebitelů poděkování. 

ROSTE VÝZNAM SLOŽENÍ 
A NUTRIČNÍ HODNOTY
 
V posledních několika letech se spotře-
bitelé zajímají o původ potravin čím dál 
aktivněji. Chtějí mít jistotu, že konzumu-
jí kvalitní výrobky, záleží jim na původu 
potravin a konkrétním výrobci. K tomu-
to trendu jistě přispěla i řada „potra-
vinových afér“ propíraných v médiích.                                                                         
Spotřebitelé, hlavně ve velkých měs-
tech a průmyslových aglomeracích s vyšší 
koupěschopností, čím dál více prefe-
rují zdravý životní styl. Jeho důležitou 
součástí mohou být některé druhy 
chleba a pečiva, které složením suro-
vin a nutriční hodnotou přináší řadu 

zdravotních benefitů. Právě kvůli péči 
zákazníků o vlastní zdraví roste po-
ptávka po tmavém pečivu s vyšším 
obsahem vlákniny, vícezrnném nebo 
celozrnném pečivu či po kvasovém 
chlebu s vyšším podílem žitné mouky. 
Typickým zákazníkem segmentu zdra-
vé výživy jsou zejména ženy, studenti, 
rodiny ve vyšší příjmové kategorii a lidé 
provozující aktivní způsob života.

Více se profilují tzv. „superfoods“ – su-
perpotraviny s vysokým obsahem živin, 
které jim propůjčují vyšší zdravotní pro-
spěšnost, než je tomu u jiných potravin. 
Pekařské superpotraviny mají schopnost 
zvyšovat energii, vitalitu, sílu, nebo pří-
mo detoxikují organismus. Tyto „funkční 
výrobky“ obsahují vyšší množství vita-
mínů, minerálů, antioxidantů, enzymů, 
proteinů, esenciálních mastných kyselin, 
stopových prvků a vlákniny.  

Mezi pekařské prodejní hity posled-
ní doby patří například výrobky s Chia 
semínky či plody Goja - Kustovnice čín-
ské, řady výrobků označených bez „E“, 
úspěch u mladé generace zaznamena-
ly výrobky napodobující americký styl 
života (hamburgerové bulky, hot-dog 
žemle, toastový chléb), či výrobky urče-
né ke spotřebě v konkrétním čase (ve-
černí chlebíky).  

PEČIVO ON-LINE

Rozvoz potravin a pečiva specializova-
nými firmami až do domu si v Čechách 

Nutriční bomba

Regionální pekaři
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získává čím dál větší oblibu. Dodavatel-
ské společnosti Rohlík.cz, iTesco potravi-
nyonline.cz, Košík.cz, či Potravinydomu.
cz se snaží přesvědčit zákazníky, že je pro 
ně výhodnější nechat si dovézt nákup až 
domů, místo nakupování v kamenných 
obchodech. A daří se jim to. Zákazníci se 
rychle učí nakupovat pečivo on-line a ná-
kupy rychloobrátkového zboží zazname-
návají rychlý růst. Navíc potenciál trhu je 
obrovský – zájem o novou službu roste 
v desítkách procent ročně. Podle prvních 
informací preferují zákazníci e-shopů 
kvalitní a čerstvé pečivo, cena není pro 
ně limitujícím faktorem. Jakým způso-
bem ovlivní tento nový prodejní kanál 
spotřebitelskou poptávku a pekařský trh 
se ukáže v průběhu několika příštích let. 

CENA? JIŽ NENÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ!

Kvalita chleba a pečiva je pro spotřebi-
tele velmi důležitá a se zvyšující se kou-
pěschopností obyvatelstva vzrostl počet 
těch, kteří jsou ochotni si za ni připlatit. 
Počet cenově senzitivních zákazníků, 
kteří se orientují na levnější pekařské vý-
robky standardní kvality, je u nás pořád 
značný, ale jejich podíl postupně klesá. 
Část, zejména mladších spotřebitelů, 
preferuje pečivo dopečené v marke-
tech ze zmrazených polotovarů, které je 
výrazně dražší než klasické a je určeno 
k rychlé spotřebě. Vedle ceny rozhoduje 
při výběru chleba a pečiva zejména kva-
lita, čerstvost, chuť, propečení, trvanli-
vost, složení a nutriční hodnota výrobku. 
Faktory, které ovlivňují nákup chleba 
a pečiva jsou dle šetření poradenské 
společnosti KPMG následující:  44% Kva-
lita výrobku (postupně roste), Cena 30% 
(důležitost ceny každý rok klesá o 2%), 
Složení výrobku 18% (zákazník zkoumá 
nutriční hodnoty a řeší éčka), Výrobce 
a země původu 8%.

NASTUPUJÍCÍ TRENDY

Čerstvost – je při vnímání kvality stá-
le rozhodující. Vůně, propečení, krátká 

doba spotřeby, vzhled a křupavost – to 
vše hraje klíčovou roli při výběru pekař-
ského produktu;

Zdraví – očekávání spotřebitelů v oblas-
ti zdraví se nadále vyvíjejí. Spotřebitelé 
chtějí méně kalorií, méně tuku, cukru 
a soli. Chtějí však více přísad se zdravot-
ním přínosem (jako je vláknina, celá zrna 
a bílkoviny) či látky pocházející z přírody 
(zrna a semena, ovoce, zelenina, rostlin-
né extrakty, superpotraviny);

Chuť – chuť je nejdůležitějším faktorem 
při nákupu chleba a pečiva. Je to však 
víc než jen chuť! Oku lahodící vzhled, 
rozpraskaná textura a barevnost prope-
čené kůrky jsou nezbytné pro vytvoření 
smyslového požitku;

Pekařský trh v České republice se rychle mění a vyvíjí, stejně tak jako celá naše společnost, její životní styl a stra-
vovací trendy. V případě pekárenského oboru se jedná o progres a správnou cestu k bohaté a pestré nabídce 
pekařských produktů pro zákazníky, o tom není pochyb. Velkou pochvalu si zaslouží čeští pekaři za inovační 
přístup, ale i obchodníci, kteří se na budování jednoho z nejvyspělejších pekařských trhů v Evropě podílí.

Ing. Jaromír Dřízal
výkonný ředitel SPaC v ČR

Řemeslo – spotřebitelé vyhledávají ře-
meslně zpracované výrobky, jsou za ně 
ochotni více připlatit. Vysoce si cení 
kvality surovin, autenticity receptu, 
odborné znalosti a lidského doteku pe-
kaře, pozitivně vnímají tradici, dědictví 
a historii;

Etický životní styl – jídlo, životní styl 
a etika spolu úzce souvisejí. Roste trend 
odpovědného výběru pečiva, zejména 
ve větších městech, u mladší genera-
ce a vzdělanější populace. Důležité 
jsou potraviny z místních zdrojů, obaly 
s nulovým odpadem, minimální uhlí-
ková stopa;
 
Pečivo na míru – roste podíl výrobků, 
které jsou přizpůsobeny individuálním 
potřebám jednotlivých zákaznických 
skupin, např. výrobky ke grilování, na ví-
kend, pro rychlé snídaně, k večerní kon-
zumaci, pro aktivní sportovce, singl rodi-
ny, retro řady pro starší generaci;

Přehledné informace – spotřebitelé 
čtou informace na obalu. Zkoumají po-
užité ingredience, nutriční hodnoty, pří-
tomnost konzervačních látek, alergeny, 
původ aromat a barviv. Srozumitelné 
etikety a informace přispívají k vytvo-
ření důvěry a vztahu k produktu.


