
1 

 

Obsah 

 

Úvod ........................................................................................................................................... 2 

1. Problematika umělé kojenecké výţivy ................................................................................... 4 

1.1 Historické proměny vztahu společnosti ke kojení ............................................................ 4 

1.2 Vývoj umělé výţivy u nás a ve světě ............................................................................. 10 

1.3 Případová studie: Nestlé bojkot ...................................................................................... 12 

2. Legislativa v oblasti kojenecké výţivy ................................................................................ 16 

2.1 Kategorie dětské výţivy ................................................................................................. 17 

2.2 Legislativní omezení v České republice ......................................................................... 17 

3. Značka Sunar ........................................................................................................................ 18 

3.1 Historie značky Sunar .................................................................................................... 18 

3.2 Značka Sunar - postavení na trhu ................................................................................... 18 

4. Komunikace značky Sunar ................................................................................................... 20 

4.1 Marketingové strategie ................................................................................................... 20 

4.2 Deskriptivní analýza propagačního materiálu kampaně „Vyrostli jsme na Sunaru“ ..... 22 

4.2.1 TV spoty .................................................................................................................. 22 

4.2.2 Podpora prodeje – Sunar lékárny ............................................................................ 27 

4.2.3 Design produktu jako prostředek komunikace ........................................................ 29 

4.2.4 Tiskové zprávy ........................................................................................................ 31 

4.2.5 Tištěné materiály ..................................................................................................... 33 

   4.2.6 Komunikace prostřednictvím Internetu .................................................................... 36 

4.2.7 Komunikace prostřednictvím lékařů, porodnic a lékáren ....................................... 37 

5. Marketingová komunikace firem zabývajících se výrobou kojenecké výţivy versus 

organizace na podporu kojení .................................................................................................. 39 

Závěr ......................................................................................................................................... 41 

Summary .................................................................................................................................. 43 

Pouţitá literatura: ..................................................................................................................... 45 

Seznam příloh ........................................................................................................................... 50 

Přílohy: ..................................................................................................................................... 51 

 

 

 



2 

 

Úvod 
 

Jako rodič, kterým jsem se stal v poměrně nedávné době, jsem se náhle musel začít 

zajímat mimo jiné i o produkty dětské a kojenecké výţivy. Kdyţ jsem si pak téma marketingu 

kojenecké výţivy vybral jako předmět jedné ze seminárních prací, uvědomil jsem si, jak lítý 

boj mezi jednotlivými značkami probíhá. Důvodem je fakt, ţe koneční spotřebitelé, tedy děti, 

setrvají v této skupině velmi krátkou dobu, a zároveň tento segment vykazuje značnou 

loajalitu značce - zákazníci mají tendenci značku příliš často neměnit. Kampaň Sunaru se 

jevila být ve srovnání s komunikací ostatních značek výjimečnou, neboť jejím hlavním 

sdělením byl odkaz na vlastní dětství a apel na tradici. Cílem mé bakalářské práce je 

analyzovat a popsat, jakým způsobem Sunar ve své marketingové komunikaci vyuţívá této 

nostalgie po dobách dětství a potaţmo i socialismu a v čem se naopak snaţí být inovativní. 

 

První kapitola této bakalářské práce je věnována historickým proměnám vztahu 

společnosti ke kojení s důrazem na území Evropy a dnešní České republiky. Dále je 

představen stručný vývoj náhraţek kojenecké výţivy a jejího zavádění do programu výţivy 

dětí, přičemţ nejsou opomenuty ani politické aspekty ovlivňující postoje odborné i laické 

veřejnosti. V případové studii z oblasti marketingu kojenecké výţivy je jako příklad uvedena 

kauza společnosti Nestlé, v jejímţ důsledku došlo k postupnému posílení vlivu neziskových 

organizací soustředících se na podporu kojení ve společnosti, k úpravě právního prostředí a 

zejména ke zviditelnění celé problematiky. Druhá kapitola pak přináší výběr aktuálních 

legislativních úprav propagace dětské výţivy v České republice a v Evropské Unii.  

 

Další část práce se věnuje marketingovým strategiím společnosti Hero, která na našem 

trhu nabízí výrobky pod značkou Sunar. V krátkosti je uvedena historie značky, hlavním 

těţištěm je pak deskriptivní analýza vybraných propagačních materiálů se zaměřením na 

kampaň těţící z tradice značky s názvem „Vyrostli jsme na Sunaru“. Tato část nabízí popis a 

vysvětlení významu symbolů uţívaných v marketingové komunikaci značky Sunar a 

konfrontuje je s etickými a právními vymezeními. Ve stručnosti jsou zmíněny i nejdůleţitější 

organizace podporující kojení a jejich aktivity. Závěrem shrnuji výsledky analýzy vybraného 

propagačního materiálu a nastiňuji současný vývoj kategorie. 
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Oproti původní tezi došlo v zájmu logičtějšího plynutí textu k drobným úpravám 

struktury práce. První kapitola se podrobněji věnuje společenskému a historickému kontextu. 

Rozdělení kategorií kojenecké výţivy bylo přesunuto do sekce věnující se legislativě v oblasti 

kojenecké výţivy; zde byla zároveň vynechána část o Evropské legislativě, která se pro 

celkové pochopení problematiky ukázala jako nepodstatná. Menších změn ve struktuře pak 

doznala i čtvrtá kapitola zaměřená na marketingové strategie značky, například byla přidána 

sekce analyzující design produktu jakoţto prostředek marketingové komunikace. 

 

Ve své práci jsem čerpal z publikací věnovaných problematice dětské výţivy a 

marketingu. Důleţitým zdrojem mi byly rovněţ webové stránky společnosti Hero a webové 

stránky neziskových organizací na podporu kojení.  
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1. Problematika umělé kojenecké výživy 

Problematika náhrady mateřského mléka a umělé výţivy pro kojence je stará jako 

lidstvo samo. Ačkoliv v současné době je kojení vnímáno jako samozřejmý a pro zdravý 

vývoj lidského jedince nenahraditelný druh výţivy, postoj k němu se v průběhu času měnil a 

podléhal vlivům společenským, kulturním či náboţenským. Zatímco v minulosti bylo hledání 

náhrady mateřského mléka zpravidla vyvoláno neschopností vlastní matky kojit, vědecký 

pokrok umoţnil masovou produkci tohoto druhu výţivy a rozšíření marketingové komunikace 

jej proměnilo ve zboţí. Následující kapitola vychází zejména z článku Danuše Šráčkové 

Historie kojení I a II.
1
,
2
 

 

1.1 Historické proměny vztahu společnosti ke kojení 

Nejstarší odkaz na důleţitost kojení můţeme nalézt uţ v pravěku. Věstonická Venuše i 

řada ostatních paleolitických sošek znázorňuje ţenu s velkými prsy coby atributem plodnosti 

a schopnosti kojit. Dostatek mateřského mléka byl v dobách, kdy se lidé ţivili téměř výhradně 

lovem a sběrem a neměli tedy přísun mléka od domácích zvířat, velmi důleţitý. Ve starověku 

bylo kojení něčím zcela přirozeným; příkladem je známá římská legenda, dle níţ byli bratři 

Romulus a Remus, z nichţ prvně jmenovaný se později stal zakladatelem Říma, odkojeni 

vlčicí. Dle legendy bratři některé své charakterové vlastnosti jako statečnost či bojovnost 

převzali právě prostřednictvím mléka od vlčice. Středověký pohled na mateřství pak vycházel 

zejména z křesťanství. Kojení bylo symbolem čistoty a jeho ideálem kojící madona 

s dítětem.
3
  

 

Hledání alternativy ke kojení vlastní matkou nastává nejčastěji v případě, ţe matka 

z nějakých důvodů není schopna dítě kojit. V minulosti byla nejpřirozenějším řešením 

náhradní matka, takzvaná kojná. Kojné byly známy jiţ ve starověku, kdy se rekrutovaly 

zejména z řad otrokyň a kritéria jejich výběru pro děti matek z vyšších vrstev byla velmi 

přísná. Počet matek, které své děti přenechávaly na starost kojné, zejména z důvodu 

zachování estetické kvality dekoltu, pak stoupl v období renesance v souvislosti se změnou 

                                                 
1
 ŠRÁČKOVÁ, D.,  Historie kojeni I, s.22 – 24. 

2
 ŠRÁČKOVÁ, D.,  Historie kojeni II, s.26 – 28. 

3
 ŠRÁČKOVÁ, D.,  Historie kojeni I, s.22. 
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vnímání ţenských ňader. V 17. a 18. století se kromě aristokratické vrstvy vyuţívání kojných 

rozmohlo i v nově vznikající burţoazii.
4
 

 

Mezi kojnou a jí svěřeným dítětem často vznikal pevnější vztah neţ mezi dítětem a 

jeho biologickou matkou, obzvláště v případech, kdy kojná po ukončení kojení zůstala 

v rodině jako sluţebná. I v dobách minulých se tak počaly ozývat hlasy podporující kojení 

vlastní matkou, zejména z řad učenců. Proti vyuţívání kojných brojil například Erasmus 

Rotterdamský (1461–1536), J. A. Komenský (1592–1670) a zejména pak v době osvícenství 

J. J. Rousseau (1712–1781), který poukazoval na příznivý vliv kojení na upevnění vztahu 

mezi matkou a dítětem i následnou rodinnou soudrţnost.
5
  

 

Změna v přístupu ke kojení nastala v období francouzské revoluce, kdy se kojení 

naopak stalo módou a docházelo i k prvním opatřením na podporu kojení – například státní 

podpora byla vyplácena pouze rodinám, ve kterých matka své dítě kojila. Kojení bylo 

chápáno i jako vyjádření sympatií s novými pořádky a, stejně jako tomu bylo uţ v antice, 

symbolizovalo předávání občanských kvalit z matky na dítě. I kdyţ kojení vlastní matkou 

proţívalo renesanci, funkce kojných nezanikla. Kojné se soustřeďovaly například 

v nalezincích, kde probíhala jejich registrace a odkud byly dále dle potřeby distribuovány. 

Zde byly podrobovány i zdravotním prohlídkám. Přes veškerou snahu se tyto ústavy potýkaly 

zejména se špatnými hygienickými podmínkami, nedostatkem financí a vysokou dětskou 

úmrtností. 
6
 

 

V 19. století se uţ kojení těšilo i podpoře příslušníků aristokracie. Britská královna 

Viktorie či ruská carevna Alexandra Fjodorovna propustily své kojné a samy odkojily 

všechny své děti (např. Viktorie jich měla devět). Za největší propagátorku kojení je pak 

povaţována německá císařovna Augusta Viktorie, která nejenţe odkojila všech svých 7 dětí, 

ale i sama přednášela o kladech kojení a současně odsuzovala krmení z láhve, které se začalo 

uplatňovat v nalezincích. 
7
  

 

 V 19. století lze také zaregistrovat jeden z prvních případů, kdy se o problematiku 

kojení začal zajímat i stát. Vídeňské ministerstvo vnitra se rozhodlo formou oběţníku 

                                                 
4
 ŠRÁČKOVÁ, D.,  Historie kojeni I, s. 23. 

5
 Tamtéţ, s. 24. 

6
 ŠRÁČKOVÁ, D.,  Historie kojeni II, s. 26. 

7
 Tamtéţ.  
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určeného hejtmanům rozšířit publikaci Varovný hlas k lékařům, poukazující na nezbytnost 

osvěty matek a podpory kojení ze strany lékařů na celém území Rakousko-Uherské 

monarchie. Toto opatření se týkalo i území současné České republiky. U nás měly seznámení 

nezkušených matek s technikami kojení v minulosti na starost porodní asistentky, takzvané 

porodní báby. Ty měly v popisu práce i dohlédnout na správnou přípravu umělé výţivy 

v případech, kdy matka nemohla kojit. V nejstarší české učebnici porodnictví určené 

porodním asistentkám Umění babické autora A. Jungmanna z roku 1814 se objevuje i první 

receptura umělé výţivy, a to syrovátky pro novorozence.
8
  

 

Proměna společnosti zejména v období po první světové válce spolu s pokrokem 

v oblasti umělé kojenecké výţivy přinesla i změnu poţadavků na znalosti a dovednosti 

pomocnic poskytujících péči o dítě. Matky z vyšší společenské třídy potřebovaly dostatek 

volného času pro společenský ţivot a dítě jim mohlo být přítěţí. Kojných postupně ubývalo a 

jejich funkci přebíraly asistentky vyškolené k přípravě umělé výţivy a poskytování 

ošetřovatelských sluţeb, tzv. bony. Kdyţ dítě odrostlo, místo bony se o jeho další vývoj 

starala vychovatelka. Z bon se později často stávaly dětské zdravotní sestry.
9
  

 

Po 2. světové válce bylo kojení v důsledku prudkého rozvoje umělé kojenecké výţivy 

odsunuto do pozadí. Významnou roli ve vývoji a propagaci umělé výţivy u nás sehrál 

profesor Josef Švejcar, který se v roce 1945 stal vedoucím I. dětské kliniky ve Fakultní 

nemocnici v Motole a byl také jedním z hlavních iniciátorů zaloţení Fakulty dětského 

lékařství a  Ústavu výzkumu vývoje dítěte. Těţištěm jeho činnosti byla kojenecká 

problematika, výzkum umělé výţivy a spolupráce s výrobci sušeného mléka.
10

 Švejcar 

povaţoval mléko umělé za kvalitnější neţ mléko mateřské a propagoval odstavování kojenců 

a nahrazování kojení umělou výţivou.
11

 

 

Na negativní dopad působení Josefa Švejcara upozorňují odborníci i z řad jiných 

lékařských oborů, nejen pediatrů: „Kdyţ odhlédneme od našeho oboru a vzpomeneme si na 

pediatry a dokonce nestora všech pediatrů, prof. Švejcara, který v 50. letech tolik propagoval 

Sunar a Feminar ve výţivě kojenců a porodní metody odebírající dítě rodičkám na 2 dny 

někam jinam, neţ kde mělo tehdy býti, a sice u prsu své matky, nutí mne to k zamyšlení. 

                                                 
8
 ŠRÁČKOVÁ, D.,  Historie kojeni II, s. 26. 

9
 Tamtéţ. 

10
 Historie I. dětské kliniky. 

11
 TRAUBOVÁ, J., Průvodce kojení. 
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Nerespektujeme základní přírodní zákony a nutíme svými umělými experimenty ţivé 

organismy, aby se řídily procesy umělými, pro futuro neprobádanými. Sem mnozí z nás 

počítají i nadměrná očkování proti všemu a na mezi proti ničemu... Měli bychom se sami nad 

sebou zamyslet v pokoře. Ten profesor se krátce před svou smrtí omluvil celým generacím 

ţen, jimţ připravil peklo na zemi.“
12

 Profesor Švejcar svou tehdejší činnost obhajoval: „Byl to 

vývoj diktovaný momentálními potřebami a modifikovaný přibývajícími poznatky. Kojení 

jsem propagoval vţdycky, jenţe po válce byla spousta ţen podvyţivených, přesto chtěla i 

děti, i pracovat. Mateřská dovolená byla jen tři měsíce.“
13

  

 

Dne 1. 1. 1952 bylo v ČSR zavedeno sjednocené zdravotnictví a veškerou péči o 

zdraví lidu přebral stát. Domácí porody byly zrušeny a nahrazeny ústavním porodnictvím.  

Tento krok měl kromě zvýšení hygieny za následek i odloučení matky a novorozeného dítěte, 

které bylo matce na oddělení šestinedělí přiváţeno pouze pravidelně ke kojení, poprvé kojeno 

více neţ den po porodu a jeho hydratace byla zajištěna roztokem s přídavkem glukózy. Tento 

systém se však neosvědčil, protoţe často způsoboval problémy s kojením. Interval mezi 

porodem a prvním přiloţením k prsu se proto postupně zkracoval, aţ se konečně i v České 

republice zavedl systém tzv. „rooming-in“, kdy je dítě od narození s matkou na jednom pokoji 

a má moţnost s ním být po celou dobu v kontaktu. Novorozenec je, pokud tomu nebrání 

zdravotní komplikace, hned po porodu v matčině náručí. Tato blízkost nejenţe vytváří pevné 

pouto mezi matkou a dítětem, ale je i důleţitým faktorem napomáhajícím tvorbě mléka.
14

   

 

Vztah české společnosti ke kojení v průběhu 20. století ilustruje následující graf (Obr. 

1), který přehledně znázorňuje, jak se na našem území měnil podíl dětí kojených ve věku 3 

měsíců. Patrný je propad v 50. a 60. letech a naopak nárůst v letech 90. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 ROZSÍVAL, T., Diskuzní příspěvek. 
13

 HOUDEK, F., Před 110 lety se narodil Josef Švejcar - Ochránce nejmenších. 
14

 ŠRÁČKOVÁ, D.,  Historie kojeni II, s. 27. 
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Obr. 1: Podíl dětí kojených ve věku 3 měsíců [Zdroj: TLÁSKAL, P., Historie a současnost 

počáteční dětské výţivy, s. 129] 

  

 

V současnosti je trendem snaha o bezvýhradnou podporu kojení. Světová zdravotnická 

organizace WHO doporučuje výlučné kojení do šesti měsíců věku dítěte a částečné kojení i po 

zavedení prvních příkrmů. Zdůrazňuje důleţitost kojení nejen pro dítě, ale poukazuje i jeho 

význam pro zdraví matky.
15

 Významným krokem v oblasti kojení v České republice bylo 

zapojení se porodnic do projektu Baby Friendly Hospital Iniciative (BFHI) a zaloţení 

Laktační ligy, pořádající různé akce na podporu kojení, v roce 1998. V roce 1993 se do 

projektu BFHI zapojily první tři porodnice. Kaţdé zařízení poskytující péči a sluţby matkám 

a novorozencům by dle stanov mělo:  

1. mít písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně 

předávána všem členům zdravotnického týmu 

2. školit veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění 

této strategie 

3. informovat všechny těhotné ţeny o výhodách a technice kojení 

4. umoţnit matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu 

5. ukázat matkám způsob kojení a udrţení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny  

od svých dětí. 

6. nepodávat novorozencům ţádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského 

mléka, s výjimkou lékařsky indikovaných případů 

7. praktikovat rooming-in - umoţnit matkám a dětem zůstat společně 24 hodin 

denně 

                                                 
15

 World Health Organization, Breastfeeding. 



9 

 

8. podporovat kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného 

časového harmonogramu) 

9. nedávat kojeným novorozencům ţádné náhraţky, šidítka, dudlíky apod. 

10. povzbuzovat zakládání podpůrných skupin kojících matek pro podporu 

kojení
16

 

 

I přes osvětu organizací podporujících kojení vlastní matkou a zároveň marketingové 

kampaně společností propagující umělou výţivu lze ojediněle zaznamenat i jiné trendy. 

Například počátkem roku 2011 v českých médiích proběhla zpráva o nájemných kojných 

v sousedním Polsku, kde se stále častěji objevují inzeráty s nabídkou sluţeb kojných, apelující 

zejména na negativní dopady kojení na vzhled matky
17

. Na jednotlivé případy lze narazit i 

v České republice přesto, ţe zde platí zákaz Světové zdravotnické organizace z roku 1987, 

který nedovoluje kojit dítě cizí matkou a krmit neošetřeným mateřským mlékem kvůli 

moţnosti přenosu viru HIV a jiných infekčních chorob
18

.   

 

Zvláštní případ, kdy kojení není podporováno 

 

                                                 
16

 Laktační liga, Deset kroků k podpoře kojení. 
17

 ČTK, Lidové noviny, s. 8. 
18

 MYDLILOVÁ, A., Banky mateřského mléka. 
19

 HERFELDT, M., Nesté tötet babys, s. 13. 

 

Kojení a HIV pozitivní matky 

Podpora kojení naráţí u HIV pozitivních na moţnost přenosu viru HIV z matky na dítě. 

Moţnost přenosu viru je zhruba 15 procent, tzn. nakazí se 15 ze 100 dětí, jeţ jsou 

kojeny HIV pozitivní matkou, která neuţívá ţádné léky potlačující rozvoj viru. Tyto 

preparáty jsou v zemích třetího světa těţko k sehnání a postiţení si je ani z finančních 

důvodů nemohou dovolit. Pro tyto případy vydala OSN v roce 2000 doporučení, aby 

zdravé děti HIV pozitivních matek byly krmeny umělou kojeneckou výţivou, pokud je 

moţná, dostupná, bezpečná, přijatelná a pokud lze zajistit její trvalý přísun.
19
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1.2 Vývoj umělé výživy u nás a ve světě 

 

Základem náhrad mateřského mléka byla vţdy mléka jiných savců – ve starověku se 

na místo mateřského mléka podávalo mléko kozí, oslí, či kravské, nezřídka dochucené medem 

či jinými ingrediencemi. Tento druh výţivy byl pochopitelně dětmi špatně přijímán a 

úmrtnost u dětí takto krmených byla značně vysoká. Jiţ v 18. století byly prováděny první 

chemické analýzy mateřského mléka. V roce 1760 významný francouzský pediatr Jean 

Charles Des-Essartz ve svém díle Pojednání o fyzické výchově dětí porovnal výsledky 

chemických rozborů mateřského mléka a mléka jiných savců, přičemţ došel k závěru, ţe 

mateřské mléko je pro kojence nejlepším zdrojem
20

.  

 

Následovala řada více či méně úspěšných pokusů o vytvoření adekvátní náhrady. 

První komerční sušenou kojeneckou formuli vyvinul aţ v roce 1860 německý chemik Justus 

von Leibig. Zaloţil ji na vlastních rozborech mateřského mléka a obsahovala kromě 

kravského mléka i pšeničnou mouku, slad a uhličitan draselný. Formule se přidávala do 

ohřátého mléka a stala se rychle velmi populární.
21

 Jednou z prvních společností, jeţ se 

soustředila na výrobu umělé kojenecké výţivy, byla a je firma Nestlé, kterou ve Švýcarsku 

zaloţil chemik z Frankfurtu nad Mohanem, Henri Nestlé. V roce 1870 uvedl na trh svou 

formuli Farine Lactee, která se rozpouštěla ve vodě, a stala se tak první kompletní formulí.
22

 

 

 Aţ do 1. světové války bylo ovšem nejrozšířenějším druhem umělé výţivy různě 

upravené kravské mléko. To bylo kvůli odlišnému obsahu látek nutné upravovat, nejčastěji se 

ředilo a okyselovalo, neboť ve srovnání s mlékem mateřským jsou bílkoviny v něm obsaţené 

pro kojence hůře stravitelné. Aby se sníţil výskyt nebezpečných bakterií, mléko se svařovalo, 

po objevu pasterizace v roce 1864 pak pasterizovalo. Mnozí lékaři byli vůči pasterizaci 

skeptičtí, neboť, jak se později potvrdilo, sniţovala obsah vitamínů v mléce. Příliš se 

neosvědčila ani metoda kondenzace, aţ konečně roku 1883 byla objevena metoda 

odpařovaného mléka. Výsledkem tohoto procesu, který měnil fyzikální vlastnosti mléka, bylo 

homogenizované mléko, stravitelnější neţ mléko převařené nebo pasterizované.
23

  

 

                                                 
20

 STEVENS, E; PATRICK, T.; PICKLER, R., A History of Infant Feeding. 
21

 NEVORAL, J., Historie umělé výţivy, s. 3. 
22

 Tamtéţ. 
23

NEVORAL, J., Historie umělé výţivy, s. 4. 
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Švýcarská společnost Nestlé zaregistrovala u nás v roce 1890 ochrannou známku pro 

svůj výrobek Nestle‟s Kindermehl a jiţ v roce 1918 jmenovala prvního výkonného ředitele 

Nestlé pro Československo. První závod na výrobu dětské výţivy Nestlé byl otevřen roku 

1936 v Moravském Krumlově. O několik let později vznikl další, tentokrát v Hlinsku, kde 

byla zahájena výroba plnotučného sušeného mléka pro výţivu kojenců pod značkou Nido a 

kojeneckého mléka pro dietní účely, zakysaného mléka Eledon.
24

 Tato mléka se v 50. letech 

vyráběla pod názvy Lakton a Relakton. S vývojem nového druhu sušeného mléka – Sunaru a 

kaše Sunarky byl zaveden systém jednotné kojenecké výţivy. V 60. letech byla nabídka 

rozšířena o Feminar I pro novorozence a Feminar II pro kojence ve věku od dvou do šesti 

měsíců. 
25

 

 

Jak jiţ bylo zmíněno, prudký rozmach pouţívání náhrad kojeneckého mléka s sebou 

přinesl i řadu problémů a negativních důsledků na zdraví dětí. Upozorňuje na ně i Petr Fořt: 

„Pouţití umělé kojenecké výţivy (sušené kravské mléko), jak bylo praktikováno v 50. - 70. 

letech minulého století se projevilo překotným nefyziologickým nárůstem tělesné hmotnosti. 

[…] Tomuto fenoménu se říkalo „sunarové děti“. Pediatrická společnost musela upravovat 

růstové tabulky.“
26

 

 

Ačkoliv farmaceutické firmy se snaţí vyvinout co nejširší škálu výrobků pokrývajících 

alespoň nejdůleţitější poţadavky dítěte na obsah nezbytných látek v závislosti na věku dítěte, 

odborníci poukazují na fakt, ţe ani v současné době není moderní medicína schopna stvořit 

dokonalou náhradu. Sloţení mateřského mléka se totiţ mění dokonce v průběhu dne, 

v závislosti na potřebě dítěte a na celkovém stavu matky. Jak uvádí Fořt,
27

 „mateřské mléko 

obsahuje víc neţ 400 různých látek, které nejsou a nikdy ani nebudou obsaţeny v náhradní 

mléčné výţivě na bázi kravského mléka.“ Je proto mimo lidské moţnosti vytvořit takový 

výrobek, jenţ by byl s to pokrýt svým sloţením neustále se měnící nároky na obsah 

důleţitých látek.  

 

  Do roku 1989 určoval program výţivy dětí stát ve spolupráci s lékaři, po této změně 

vstoupily na trh i zahraniční značky a vytvořilo se konkurenční prostředí. Jednotlivé značky 

musely začít bojovat o přízeň zákazníků prostřednictvím marketingové komunikace. 

                                                 
24

 NEVORAL, J., Historie umělé výţivy, s. 3. 
25

 ŠRÁČKOVÁ, D.,  Historie kojeni II, s. 27. 
26

 FOŘT, P., Aby dětem chutnalo, s.27. 
27

 Tamtéţ. 



12 

 

Společnost v porevoluční době byla náhle vystavena cíleným reklamním kampaním. Bylo 

proto nutné přizpůsobit legislativu a zvýšit povědomí obyvatel o zásadních aspektech 

propagace umělé výţivy a podpory kojení po vzoru západních zemí, kde došlo zejména 

v důsledku aféry společnosti Nestlé k prudkým změnám. 

 

1.3 Případová studie: Nestlé bojkot 

Informace o tom, ţe umělá výţiva nemůţe plně nahradit kojení, byly známy uţ od 

počátku 20. století. V roce 1906 před důsledky podávání umělé kojenecké výţivy varoval 

britský pediatr George Newman.
28

 Ve 20. letech pak vyšla v USA studie uvádějící fakt, ţe 

úmrtnost dětí ţivených umělou výţivou je šestkrát vyšší neţ u dětí kojených. Řada vědců a 

lékařů si také začala všímat problémů spojených s pouţíváním kojenecké výţivy 

v rozvojových zemích. Marion Nestlé ve své knize uvádí několik podmínek správného pouţití 

sušené kojenecké výţivy: dostatečný příjem umoţňující zakoupení nejen samotné výţivy, ale 

i lahviček, vzdělání matek, přístup ke zdroji pitné vody a přítomnost ledničky, kde se jiţ 

připravená výţiva můţe skladovat. V rozvojových zemích, kde společnosti produkující 

kojeneckou výţivu své výrobky propagují, tyto podmínky často nemohou být splněny; 

výsledkem jejich nedodrţení mohou být průjmovitá onemocnění vedoucí k celkovému 

neprospívání a leckdy končící i smrtí.
29

  

 

V roce 1939 vedla významná dětská lékařka a propagátorka kojení Cicely Wiliams 

v Singapuru přednášku s názvem „Mléko a vraţda“ o nebezpečích spojených s dětskou 

výţivou a jejím prosazování na úkor kojení. Na moţné potíţe v případě propagace a uţívání 

náhraţek mateřského mléka v méně rozvinutých zemích pak upozorňoval zejména profesor 

Derrick Jelliffe, jenţ měl s danou problematikou zkušenosti z působení v Karibské oblasti a 

na Jamajce v 60. letech 20. století. Jelliffe upozornil na fatální následky konzumace kojenecké 

výţivy připravené v nedostatečných hygienických podmínkách a bez pouţití pitné vody.
30

  

 

Výrazný posun v úpravě právního prostředí oblasti marketingu kojenecké výţivy 

nastal počátkem 80. let 20. století v důsledku aféry týkající se distribuce a propagace náhraţek 

mateřského mléka firmou Nestlé v zemích třetího světa. V roce 1974 upozornila na negativní 

                                                 
28

 MILLER, F., Out of the Mouths of Babes, s. 6. 
29

 NESTLE, M., Food Politics, s. 147. 
30

 MISSBACH, A., Ein Weiltreich aus Milch und Mehl, s. 6. 
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dopady uţívání umělé kojenecké výţivy v Africe studie britské organizace War on Want 

s názvem The baby killer (Vrah dětí). Výsledky šokující studie, obsahující mimo jiné 

obvinění, ţe jednání Nestlé zapříčinilo smrt mnoha tisíců dětí a ţe zaměstnanci údajně 

propagovali výrobky v převlečení za zdravotnický personál, byly okamţitě přeloţeny do 

několika jazyků. V témţe roce švýcarská organizace Arbeitsgruppe Dritte Welt Bern (dále jen 

DWB) dala německé verzi studie ještě pikantnější název - Nestlé tötet Babys (Nestlé vraţdí 

děti). V předmluvě se DWB odvolávala na povinnost informovat veřejnost ve Švýcarsku, tedy 

v zemi, odkud Nestlé pochází, o výsledcích studie. Jen pár týdnů na to podala Nestlé trestní 

oznámení na členy DWB z důvodu uráţky na cti. 
31

 

 

Celý proces, jenţ pokračoval do roku 1976, sledovala organizace EvB ( Erklärung von 

Bern) a pravidelně o něm informovala veřejnost. Naopak koncern Nestlé odmítal jakoukoliv 

veřejnou komunikaci s EvB a jinými kritiky, aby zmírnil negativní obraz v médiích. Strategie 

nulové komunikace se ale nevyplatila a zprávy o procesu přinesla většina světových médií. 

Nestlé nakonec soud částečně vyhrála, ale celý případ pro ni znamenal pohromu na poli 

public relations.
32

 Soudce shledal zejména název Nestlé tötet Babys nevhodným a zavádějícím 

a členům DWB uloţil symbolickou pokutu ve výši 300 švýcarských franků. Současně ale také 

soudce doporučil koncernu, aby od základu přehodnotil své marketingové praktiky v chudých 

zemích.
33

  

 

Ve snaze zlepšit reputaci celého odvětví iniciovalo Nestlé spolu se sedmi dalšími 

podniky zabývajícími se výrobou a propagací kojenecké výţivy vznik „International Council 

of Infant Food Industries“ (ICIFI) a přijetí etického kodexu. Jak se ale ukázalo, nebyl tento 

kodex příliš zohledňován a k pochybným praktikám docházelo nadále.
34

  

 

Skandál se brzy rozšířil i v USA. Četné spolky a organizace, občanské i církevní, 

začaly poţadovat řádné prošetření věci a nápravu, vyvíjely proto tlak na koncern i na 

akcionáře. V roce 1977 se kritici společnosti Nestlé sdruţení v koalici Infant Formula Action 

Coalition (INFACT) rozhodli vyhlásit koncernu bojkot. DWB se k bojkotu okamţitě připojila. 

Bojkot se netýkal pouze dětské výţivy, nýbrţ celé palety výrobků, kávu nevyjímaje, jeţ byly 

s firmou Nestlé spojeny. K uklidnění situace rozhodně nevedl ani článek, který otiskl 4. 7. 

                                                 
31

HERFELDT, M., Nesté tötet babys, s. 11.  
32

 KOTLER, P., Moderní marketing, s. 256. 
33

 HERFELDT, M., Nesté tötet babys, s. 12. 
34

 Tamtéţ.  
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1981 list The Washington Post. Ten uveřejnil zprávu, podle níţ Nestlé poslalo organizaci 

Ethics and Public Policy Center (EPPC) částku 25 000 amerických dolarů. Podezření vzbudil 

fakt, ţe právě EPPC se podílela na masové distribuci článku Hermana Nickela, jenţ byl 

namířen proti kritice Nestlé. Nedlouho na to pod tlakem okolností rezignoval tehdejší ředitel 

EPPC Dr. Lefever na post vládního zástupce v oblasti lidských práv. Téma nabylo politických 

rozměrů. 

 

 Roku 1979 se šest veřejně prospěšných společností sdruţilo v organizaci IBFAN, The 

International Baby Food Action Network, jeţ si jako hlavní cíl vytyčilo vytvoření 

mezinárodního kodexu upravujícího marketing kojenecké výţivy. V květnu roku 1981 byl 

přijat Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka, který vznikl spoluprací 

Světové zdravotnické organizace (WHO) a IBFAN. Hlasování se zúčastnilo celkem 180 zemí, 

přičemţ téměř všechny hlasy byly jednoznačně pro přijetí, tři ze zemí se zdrţely hlasování a 

pouze jedna země - zástupce Spojených států amerických - byla proti. USA totiţ měly ke 

kodexu výhrady, povaţovaly jej za příliš omezující a bály se moţného negativního 

ekonomického dopadu.
35

 

 

Roku 1984 byl bojkot oficiálně odvolán, neboť se společnost Nestlé zavázala 

k dodrţování kodexu týkajícího se uvádění náhraţek dětské výţivy v rozvojových zemích. 

Výzvy k bojkotu se ovšem čas od času objevují i v současnosti, přičemţ trnem v oku aktivistů 

je zejména fakt, ţe Nestlé poskytuje zdarma, popřípadě velmi levně vzorky kojenecké výţivy 

nemocnicím v rozvojových zemích.
36

 Zároveň Nestlé nově namířilo své marketingové 

aktivity na těhotné ţeny a briskně vyuţilo i faktu, ţe virus HIV můţe být přenesen z matky na 

dítě prostřednictvím mateřského mléka; jiţ od roku 1989 vyuţívá tohoto argumentu 

k propagaci podávání umělé výţivy namísto kojení. 
37

  

 

Jedním ze spolků, na jehoţ internetových stránkách lze výzvu k bojkotu Nestlé nalézt, 

je německý Aktionsgruppe Babynahrung e.V., člen organizace IBFAN. Poukazuje přitom na 

to, ţe firma Nestlé se drţí kodexu pouze v případech, kde je to vysloveně nezbytné
38

. Kodex 

neplní funkci zákona, má pouze doporučující charakter a je na vládách jednotlivých států, 

                                                 
35

 HERFELDT, M., Nesté tötet babys, s. 13. 
36

 KOTLER, P., Moderní marketing, s. 256. 
37

 NESTLE, M., Food Politics, s. 156. 
38

 Aktionsgruppe Babynahrung e.V., Nestlé und der Internationale Kodex.   
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které body z kodexu do vlastní legislativy implementují. Následující tabulka uvádí konkrétní 

příklady uţití vlastních firemních pravidel v kontrastu s doporučením kodexu.  

 

Tab. 1: Mezinárodní kodex versus směrnice Nestlé [Zdroj: Aktionsgruppe Babynahrung e.V, 

z webových stránek upravil a přeloţil Ondřej Fišer ] 

 

Mezinárodní kodex Směrnice Nestlé 

Doporučen ve všech zemích světa Uplatňován bez výjimek pouze 

v rozvojových zemích 

Vztahuje se na veškeré produkty, jeţ 

slouţí jako náhrada mateřského mléka 

Týká se pouze počáteční kojenecké 

výţivy pro děti do ukončeného 6. 

měsíce 

Firmy jsou zavázány drţet se kodexu Marketingová strategie firmy Nestlé 

podporuje kodex 

Ţádné obrázky ani texty, které by 

mohly vést k idealizování výrobku 

Uţívá zobrazení dětí ke zvýšení 

důvěryhodnosti svých výrobků 

Zákaz přímé i nepřímé reklamy ve 

zdravotnickém prostředí i na veřejnosti 

Nestlé distribuuje příručky a plakáty se 

svým logem ve zdravotnických 

zařízeních 

Zákaz vydávání náhrad mateřského 

mléka bezplatně na předpis 

Nechává předepisovat bezplatné 

náhrady mateřského mléka 

zdravotnickým personálem 

Informace o sponzorských darech 

zdravotnickému personálu musí být 

veřejně přístupná 

Finanční podpora je dovolena (chybí 

zmínka o povinnosti uveřejnění) 

Bezplatné vzorky je povoleno pouţívat 

pouze k rozboru a výzkumu 

Nechává rozdávat volné vzorky při 

uvádění nových produktů na trh, dává 

vzorky začínajícím lékařům 

Etikety musí odpovídat předepsaných 

standardům. Světová zdravotnická 

organizace (WHO) neschvaluje ani 

neověřuje ţádné etikety 

Nestlé tvrdí, ţe tvorba etiket byla 

konzultována s WHO 

 

 

Výše uvedená tabulka poukazuje na odlišnou interpretaci mezinárodního kodexu a na 

případy jeho porušení po dobu monitorování obchodních aktivit firmy Nestlé neziskovými 

organizacemi sdruţenými v IBFAN tak, jak jej na svých stránkách uveřejňuje Aktionsgruppe 

Babynahrung e.V.
39

 Rozhodně to ale neznamená, ţe veškerá pochybení jsou běţnou praxí a ţe 

se jich dopouští pouze Nestlé. Nestlé však poutá pozornost celé řady organizací zabývajících 

se zájmy spotřebitelů proto, ţe se jí týkal jeden z prvních skandálů ohledně marketingu 

kojenecké výţivy a také tím, ţe jde o největší potravinářský koncern na světě. Ostatně i 

                                                 
39

 Aktionsgruppe Babynahrung e.V., Nestlé und der Internationale Kodex. 
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Monroe Friedman ve své knize věnované spotřebitelským bojkotům uvádí volbu známé a 

významné firmy jako hlavního terče mediálního bojkotu jako jeden ze čtyř hlavních faktorů 

jeho úspěšného vedení.
40

 V tvrdém konkurenčním prostředí, jaké panuje na trhu s dětskou 

výţivou, nelze vyloučit ani moţnost, ţe v některých případech se můţe na vlně bojkotu Nestlé 

přímo či nepřímo podílet i konkurence.  

 

Riziko přináší i pochybení při výrobě. Svědčí o tom případ z Izraele z roku 2003. Na 

izraelském trhu se objevil produkt německé společnosti Humana, jenţ se v Evropě prodává 

pod názvem „Remedia super-soya 1. Na základě poţadavku ortodoxního rabinátu v něm byly 

provedeny úpravy tak, aby odpovídal rituálním předpisům. Tento proces probíhal pod 

kontrolou rabinátu, opětovnou zdravotnickou kontrolou však výrobek neprošel. Nedopatřením 

byl dramaticky sníţen obsah vitamínu B1, přičemţ jeho nedostatek můţe u kojenců způsobit 

chorobu Beriberi. Důsledky byly tragické; dva kojenci zemřeli a dalších dvacet muselo být 

hospitalizováno s různě váţnými obtíţemi. Vyšetřování případu označilo jako faktor stojící za 

neštěstím lidskou chybu, čtyři vedoucí zaměstnanci Humany byli propuštěni a postiţení byli 

finančně odškodněni.
41

  

 

Některé případy pochybení se objevily i v České republice. V květnu roku 2010 zjistili  

tuzemští kontroloři zvýšený obsah karcinogenních aflatoxinů v jedné šarţi kaše Sunarka. 

Kontrolu provedli na popud slovenských kontrolorů, kteří tento nedostatek odhalili o několik 

dní dříve. Společnost Hero Czech ovšem informaci zveřejnila se zpoţděním a s tím, ţe se 

jedná pouze o jakostní vadu a nikoliv o nebezpečný výrobek. Státní zemědělskou a 

potravinářskou inspekcí byla společnosti Hero uloţena pokuta a společnost vyzvala 

zákazníky, aby vadné šarţe vrátili a poţádali o finanční úhradu. 
42

 

 

2. Legislativa v oblasti kojenecké výživy 
 

Ačkoliv není primárním cílem této práce zabývat se legislativním rámcem, přináším 

pro lepší orientaci stručné a základní informace, které se k tématu vztahují, protoţe přímo 

ovlivňují marketingovou komunikaci kategorie produktu.   

                                                 
40

 FRIEDMAN, M., Consumer boycotts, s. 23. 
41

 LAHAV, Y., Zákeřná kojenecká strava, Maskil. 
42

 ŠPAČKOVÁ, I., Slováci našli karcinogenní sunarku, iDnes. 
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2.1 Kategorie dětské výživy 

Kategorie dětské výţivy jsou stanoveny vyhláškou č. 54-2004Sb MZ ČR. Tato 

vyhláška uvádí dvě kategorie:   

 

1) Počáteční kojenecká výţiva určená dětem od narození do ukončeného 4. aţ 6. 

měsíce, jeţ matka nemůţe kojit. Mléka této kategorie označuje zpravidla číslice 1 nebo název, 

který tento věk symbolizuje.  

 

2) Pokračovací kojenecká výţiva, na obalech označována číslem 2, vhodná pro výţivu 

zdravých kojenců starších čtyř měsíců a malých dětí. Tato mléka tvoří základní část tekutého 

podílu smíšené stravy, vhodné pro tuto skupinu.  

 

2.2 Legislativní omezení v České republice 

Propagace kojenecké výţivy je regulována Zákonem o reklamě (Sbírka zákonů 

č.138/2002, §5d-f Potraviny a kojenecká výţiva).  Reklama na kojeneckou výţivu dle těchto 

zákonů nesmí vyvolávat dojem, ţe kojení lze plnohodnotně nahradit podáváním umělé 

kojenecké výţivy. Mimo jiné je zakázáno rozdávání vzorků zdarma či uţívání výrazů a 

tvrzení idealizujících náhradu mateřského mléka. Přísnější pravidla jsou stanovena pro 

reklamu na počáteční kojeneckou výţivu dle kategorií uvedených výše.   

  

Poţadavky na sloţení a značení výrobků kojenecké výţivy byly stanoveny ve vyhlášce 

Ministerstva zdravotnictví č. 54/2004 Sb. o potravinách určených pro zvláštní výţivu a o 

způsobu jejich pouţití. 

 

V rámci sjednocování legislativních předpisů jednotlivých členských zemí Evropské 

Unie dochází pravidelně k implementaci evropských direktiv do českého právního řádu. 

Vyhláška č. 54/2004 Sb. je nadále rozšiřována. Nejnovějšími úpravami je vyhláška č. 

381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, a 

dále vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky pouţití přídatných látek a 

extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin. 
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3. Značka Sunar 

3.1 Historie značky Sunar 

Sunar, spolu s kaší Sunarkou, byl vytvořen v 50. letech 20. století a aţ do konce 90. let 

byl vyráběn mlékárnou v podniku Průmysl mléčné výţivy v Zábřehu na Moravě. Název Sunar 

je zkratkou výrazu „SUšené NÁRodní mléko“. V roce 1995 se stala majoritním vlastníkem 

společnosti Průmysl mléčné výţivy a.s. korporace H. J. Heinz. Představa společnosti o vyuţití 

výrobního závodu v Zábřehu jako centra produkce pro oblast střední a východní Evropy 

nebyla realizována v důsledku pádu ruského trhu, který byl svou velikostí nejdůleţitější v 

regionu. V roce 1999 tak došlo k přesunu výroby do Velké Británie. Zároveň došlo k rozšíření 

produktového portfolia.
43

 V dubnu roku 2004 pak převzal tuzemské tradiční značky dětské 

výţivy Sunar, Sunarka, Sunárek a Gravimilk nadnárodní koncern se sídlem ve Švýcarsku, 

firma Hero.  

 

Společnost Hero byla zaloţena roku 1886 v Lenzburgu ve Švýcarsku Gustavem 

Henckellem a Gustavem Zeilerem. V roce 1889 byla po tehdejších společnících pojmenována 

Henckell und Roth, později byla vytvořena sloučením počátečních slabik jmen obou 

společníků dodnes uţívaná zkratka Hero. V současnosti je Hero potravinářský koncern a 

kromě značek z kategorie dětské výţivy, jimiţ je právě i Sunar, vlastní i další značky 

dostupné na našem trhu, například výrobce marmelád Schwartau či značku cereálních tyčinek 

Corny. Zároveň je majitelem turecké potravinářské značky Ülker, která je v České republice 

známa spíše jako výrobce sladkostí, v jiných zemích je ale zavedena rovněţ v oblasti dětské 

výţivy.
44

  

 

3.2 Značka Sunar - postavení na trhu 

Trh s dětskou výţivou má omezený počet konzumentů, například v roce 2010 se 

v České republice narodilo 117446 dětí.
45

  Primární cílová skupina marketingové komunikace 

výrobců dětské výţivy, tedy maminky kojenců a malých dětí, setrvá v kategorii zákazníků 

maximálně tři roky. Skupina vykazuje nízkou cenovou elasticitu a vysokou loajalitu značce.
46

  

 

                                                 
43

 Představení společnosti H.J. Heinz CR/SR a.s. 
44

 HERO Dětská výţiva, O společnosti. 
45

 ČSÚ Hl. m. Praha, Narození podle oblastí, krajů a okresů v roce 2010. 
46

 RIEDL, M., Nepodléhejme cenové hysterii. 
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Jednoznačnou výhodou pro firmu Hero byl při převzetí Sunaru fakt, ţe přejímala 

silnou tradiční značku. Je to zcela v souladu s obchodní strategií, kterou Hero uvádí na svých 

internetových stránkách, konkrétně větou, ţe „na většině trhů jsou pouţívány silné domácí 

značky a výrobky respektující poţadavky a zvyklosti daného trhu.“
47

 Pro generaci dnešních 

rodičů, ale zejména prarodičů je výraz Sunar synonymem pro umělou kojeneckou výţivu, 

ačkoliv dnes není leaderem kategorie. Z toho vychází způsob komunikace značky.  

 

Následující dva grafy s údaji z roku 2009 znázorňují podíl jednotlivých značek na 

tuzemském trhu dětské výţivy.  

 

Obr. 2: Podíl značek na trhu kojenecké výživy pro děti do 1 roku  

[Zdroj: RIEDL, Marek. Nepodléhejme cenové hysterii] 

 

 

 

Obr. 3: Podíl značek na trhu veškeré dětské výživy  

[Zdroj: RIEDL, Marek. Nepodléhejme cenové hysterii] 

 

 

 

 

                                                 
47

 HERO Dětská výţiva, O společnosti. 
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4. Komunikace značky Sunar 
 

4.1 Marketingové strategie 

Klíčovou aktivitou marketingové komunikace je nalézt způsoby, jak efektivně oslovit 

cílovou skupinu a ovlivnit nákupní rozhodování spotřebitelů.
 48

 Primární cílovou skupinu 

značky Sunar tvoří mladé maminky a těhotné ţeny. Tato skupina má ustálené ţivotní návyky, 

které lze snadno identifikovat, na jejich základě zvolit vhodný styl vedení reklamních 

kampaní a vybrat účinné komunikační kanály.  

 

Clow a Baack
49

 rozdělují strategii reklamního sdělení do tří kategorií: 

 kognitivní strategie 

 afektivní strategie 

 funkcionální strategie 

 

Následující rozdělení marketingových strategií a jejich aplikace na komunikaci značky 

Sunar vychází z díla Reklama, propagace a marketingová komunikace autorů Clowa a 

Baacka.
50

 

 

Kognitivní strategií je myšlena prezentace racionálních argumentů či informací 

spotřebiteli. Sdělení zaloţené na kognitivní strategii by mělo na základě upozornění na 

potenciální výhody produktu ovlivnit znalosti a názory spotřebitele. Kognitivní strategie se 

dále dělí na  

a) Generické (všeobecné) – přímo propagují produkt, nemusí obsahovat sdělení o 

kvalitě. Tato strategie se pouţívá nejčastěji u zavedených značek a má za úkol, aby se 

značka stala synonymem kategorie. V případě značky Sunar, která jiţ synonymem 

kategorie je, je cílem takové reklamy její pozici udrţet a posílit povědomí o značce. 

 

b) Preemptivní – přináší tvrzení o vyšší kvalitě na základě specifických vlastností 

produktu či výhod, které znamená. U značky Sunar můţeme takto interpretovat 

                                                 
48

 CLOW, K.; BAACK, D., Reklama, propagace a marketingová komunikace, s. 189.  
49

 Tamtéţ. 
50

 CLOW, K.; BAACK, D., Reklama, propagace a marketingová komunikace, s. 190 – 195.  
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například slogan výrobků Nutradefense „Ještě blíţe mateřskému mléku“. Efektivní 

vyuţití preemptivní strategie znamená být první, kdo s tvrzením deklarujícím určitou 

výhodu přichází. Zamezí tak konkurenci přijít s obdobným tvrzením.            

 

c) Jedinečná nabídka – je ověřitelným tvrzením o jedinečnosti či vyšší kvalitě. 

V případě kojenecké a dětské výţivy jde zejména o obsah důleţitých látek.  

 

d) Hyperbola – představuje nedoloţitelné tvrzení, zaloţené na skutečné vlastnosti či 

výhodě produktu. Sunar takto poukazuje na „nejmodernější obal na trhu“ u řady 

Nutradefense, aniţ by tuto modernost dále specifikoval.  

 

e) Srovnávací reklama – přímo či nepřímo srovnává propagované zboţí či sluţbu 

s konkurencí. Tento druh reklamy je dobře zapamatovatelný, ale má své nevýhody. 

Srovnávací reklamy povaţují spotřebitelé za méně důvěryhodné. Negativní srovnávací 

reklama můţe vyvolat negativní postoj příjemců. Průzkumy ukázaly, ţe negativní 

srovnávací reklamy vytvářejí méně příznivé postoje ke značce. Negativní tvrzení 

poukazující v reklamním sdělení na nedostatky konkurence pak dle koncepce 

spontánního přenosu vlastností mohou ve výsledku poškodit propagovanou značku. 

Případným pouţitím nepravdivých údajů ve srovnávací reklamě se vystavuje zadavatel 

reklamy nebezpečí ţaloby ze strany konkurence.
51

          

Sunar uţívá určitý druh srovnávací reklamy ve svých spotech. Srovnává svůj 

výrobek nikoliv s obdobným sortimentem jiných značek, nýbrţ s kravským mlékem, 

které je přímým konkurentem řady pokračovacích mlék a nápojů pro batolata. 

 

Afektivní strategie mají za úkol spojit vyvolané pocity a emoce s produktem. Tento 

druh reklamního sdělení je v oblasti dětské výţivy velmi často vyuţíván, hlavním druhem 

emoce je zde láska rodiče k dítěti. Vztah spotřebitele ke značce vybudovaný na základě 

emočních apelů předchází vztahům vycházejících z racionálních důvodů.
52

 Rozeznáváme dva 

druhy reklamy zaloţené na afektivní strategii: 

 

                                                 
51

 CLOW, K.; BAACK, D., Reklama, propagace a marketingová komunikace, s. 191. 
52

 Tamtéţ. 
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a) Rezonanční reklama – hlavním cílem je propojit produkt se záţitky a pocity 

z minulosti, se vzpomínkami na dětství. To je případ kampaně „Vyrostli jsme na 

Sunaru“. Výběr celebrit hlásících se k odkazu Sunaru v tištěných reklamách a tón 

kampaně je koncipován tak, aby rezonoval se vzpomínkami generace současných 

rodičů – spotřebitelů.
53

  

 

b) Emocionální reklama – snaţí se vyvolat silné emoce a vytvořit vazbu mezi emocí a 

produktem. Mezi emoce uţívané v reklamách na dětskou a kojeneckou výţivu 

nejčastěji patří láska, důvěra, bezpečí, klid.  

      Příkladem je spot Sunar Nutradefence (viz s. 27) 

 

Funkcionální strategie – vede k přímé spotřebitelské odezvě. Rozumí se jimi různé 

druhy časově omezených slev, akcí a výhod. Funkcionální reklamy vyvolávají akci 

spotřebitele a mohou buď předcházet afektivní oblíbenosti či kognitivní znalosti, anebo ji 

doplňovat. Pokud ji předchází, znamená to, ţe spotřebitel na základě nabízené výhody koupí 

produkt, změní tedy své chování náhle pod vlivem nové informace. Funkcionální reklama 

slouţí téţ k podpoře dalších propagačních aktivit. 
54

 U pokračovací kojenecké výţivy je hojně 

vyuţívána, jejím úkolem je spíše podněcovat ke koupi značky jiţ vybrané na 

základě kognitivních a afektivních apelů. 

 

4.2 Deskriptivní analýza propagačního materiálu kampaně „Vyrostli 
jsme na Sunaru“ 

4.2.1 TV spoty 

Jak uvádí Keller
55

, „televize je obecně uznávána jako nejsilnější reklamní médium, 

neboť zprostředkovává obraz, zvuk i pohyb, dosáhne k širokému spektru zákazníků.“ a je 

schopna v krátkém časovém úseku oslovit velký počet diváků dané cílové skupiny. Televizní 

reklama můţe účinně demonstrovat vlastnosti produktu a benefity s produktem spojené. Další 

předností je moţnost dramatického ztvárnění představ o uţivateli a spotřebě, které se 

nevztahují přímo k produktu. Nevýhodou je její poměrně vysoká cena a také skutečnost, ţe 

                                                 
53

 CLOW, K.; BAACK, D., Reklama, propagace a marketingová komunikace, s. 193. 
54

 CLOW, K.; BAACK, D., Reklama, propagace a marketingová komunikace, s. 194 - 195. 
55

 KELLER, K., Strategické řízení značky, s. 314.  
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kvůli mnoţství rušivých vlivů a velkému objemu reklamních sdělení můţe divák být 

konkrétní reklamou nedostatečně osloven.
56

 

 

V dnešní době pak roli dominantního média ve společnosti přebírá Internet. Důvodem 

je vysoká cena televizní reklamy a zároveň měnící se zvyklosti cílové skupiny. Televizní 

spoty propagující Sunar tak můţe zákazník spatřit nejen v televizním vysílání, ale jsou 

dostupné i na webových stránkách společnosti Hero.  

 

V případě dětské výţivy je konzument produktu rozdílný od osoby, jeţ o nákupu zboţí 

rozhoduje. Tím bývá zejména rodič. U kojenecké výţivy to platí beze zbytku, rozhoduje se 

zde rodič, který své vnímání značky konfrontuje se svou osobní zkušeností, s informacemi 

podanými jednak ve formě reklamních sdělení, prostřednictvím lékařů a v neposlední řadě 

také na základě zkušeností zprostředkovaných jinou osobou – přáteli, známými, příbuznými či 

ostatními zainteresovanými jedinci například prostřednictvím internetových diskuzí. Má-li být 

apel reklamního sdělení účinný, měl by nejen předat zásadní informace o sloţení výrobku, ale 

i o tom, proč se rozhodnout zrovna pro tu či jinou značku. Velmi důleţité je, aby 

v potenciálním zákazníkovi vyvolal pocit ztotoţnění se s výrobkem.
57

  

 

V současné době jsou k dispozici celkem čtyři reklamní spoty na značku Sunar (viz 

Příloha 1). Tři z nich mají formu hraného desetivteřinového klipu, uváděného před pořady, 

jichţ je společnost Hero sponzorem. Děj všech tří klipů je naprosto stejný, liší se pouze 

slogany.  

 

První z nich má název Sunar počasí, dle pořadu, který následuje. Odehrává se na 

zahradě či v parku za parného léta. Malý chlapec ve věku asi tří let s blonďatými kudrnatými 

vlasy, oblečen pouze v krátkých kalhotách, si hraje se zahradní hadicí a plastovou konvičkou. 

Hadice náhle vystříkne a chlapec se smíchem běţí po krásně střiţeném trávníku pryč. 

V pozadí za ním je vidět nafukovací bazének, míč a další hračky. Na dece opodál si hraje 

zhruba stejně stará holčička se slunečními brýlemi. Kdyţ okolo ní chlapeček proběhne, 

zakryje si rukama oči i přesto, ţe má brýle, a začne se rovněţ smát. Přibliţně v tu chvíli zazní 

slogan „I my, kteří dnes reptáme na počasí, jsme vyrostli na Sunaru“ a vzápětí se objeví na 

přírodním pozadí velké balení výrobku pokrývající většinu obrazovky a pod ním výrazný 
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nápis „Vyrostli jsme na Sunaru“. Ačkoliv lze v celém klipu spatřit pouze dvě děti, zvuk 

dětského smíchu, křiku a zpěvu ptáků, jenţ celý spot podkresluje, pomáhá navodit iluzi 

dětského parku plného hrajících si dětí.  

 

Prvním a velmi důleţitým prvkem je výběr protagonistů. Blonďatý chlapeček svým 

vzhledem evokuje barokního andělíčka, symbol nevinnosti, holčička má naopak vlasy tmavé, 

ale ne černé. Výběr postav koresponduje se zaţitými stereotypy společnosti, pro niţ je sdělení 

určeno. Sunar je tradiční tuzemská značka, proto byl patrně zvolen typ představitele, který 

rezonuje se stereotypním symbolem malého dítěte. To, ţe si s hadicí hraje právě chlapeček, 

má symbolizovat touhu muţů objevovat a zkoumat, zároveň ale i trochu naznačuje sklon ke 

zlobení, jeţ je v kontrastu právě s andělskou vizáţí chlapce. Chce vyjádřit něco, co je 

společné pro chlapce i pro jeho otce. Stejně tak jako Sunar.  

 

Naproti tomu holčička bedlivě sleduje chlapce, který se před ní trochu i předvádí, je 

pobavena a zakrývá si oči. Krátká epizoda tak odkazuje ke vztahu muţe a ţeny, ke koloběhu 

ţivota, kdy se z tohoto vztahu stane rodina a nová generace prochází, byť v jiné době, týmţ 

vývojem a raduje se z podobných věcí, jako se radovala generace předchozí. 

 

Vše ostatní – příroda, zpěv ptáků, křik dětí a hra s vodou v horkém letním počasí má 

za úkol vyvolat v divákovi pocit idylické bezstarostnosti. Na závěr zazní slogan, jenţ nás 

poutá ke značce a ve své podstatě říká, ţe kaţdý z nás vyrostl na Sunaru, neboť na počasí 

reptáme skutečně všichni. Rozmary počasí by měly být pro dospělého spotřebitele Sunaru 

stejně tak k pousmání, jako je pro jeho dětské konzumenty voda stříkající z hadice v letním 

slunném odpoledni. Nic tak banálního není přece s to překazit pohodu, kterou nám výrobek 

přináší.  

 

Druhý spot nese název Sunar raníček, protoţe Sunar je sponzorem ranního pořadu pro 

děti. Je vizuálně stejný, ale zazní v něm slogan „Za devatero horami, za desatero řekami, i 

tam vyrostli na Sunaru“. Klasický úvod většiny pohádek tak informuje diváka, ţe Sunar je 

oblíbeným výrobkem nejen dětí, ale i bytostí v pohádkovém světě. Význam lze interpretovat 

tak, ţe kdyţ na Sunaru vyrostli v úţasném světě pohádek, jistě to nebude nic obyčejného. 

Produkt nabízí zákazníkovi přidanou hodnotu a exkluzivitu.  
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V pořadí třetí a poslední klip z této série s názvem Sunar tučňáci je podloţen sloganem 

„I my, kteří stále věříme na pohádky, jsme vyrostli na Sunaru“. Slovo my můţe v tomto 

případě znamenat jak děti ve věku protagonistů klipu, kteří jiţ vyrostli na výrobcích určených 

pro předchozí věkovou kategorii, tak jejich rodiče. Věřit pohádkám znamená být stále něčím 

připoután k dětskému světu, mít své sny a ideály. Výrobek představuje prostředníka a pojítko 

mezi skutečným a vysněným světem. Divák, který věří na pohádky, tak zároveň věří i na 

Sunar. 

 

Čtvrtý spot je odlišný; má formu třicetivteřinového kresleného klipu a propaguje 

Sunar 24 pro děti od dvou let věku. Zvolený jednoduchý styl kresby není náhodný, 

koresponduje s další formou tištěné reklamy v podobě omalovánek. Spot se rovněţ odehrává 

v přírodě, dle počátečního výjevu nejspíše v rámci pobytu na chatě či chalupě. Hlavními 

protagonisty jsou opět chlapec s dívkou odpovídajícího věku, doplňuje je genderově vyváţená 

dvojice z ţivočišné říše, pejsek Max a kočička Míca. Milý a starostlivý hlas maminky, která 

není v klipu vidět, nejprve svolává oba domácí mazlíčky a nabízí jim misku s pravděpodobně 

kravským mlékem. Poté na její výzvu přibíhají i děti, holčička Ája a chlapeček Pája. Ty 

dostávají kaţdý po šálku Sunaru. Oba šálky jsou zřetelně opatřeny označením výrobku, aby 

nebylo pochyb, co děti pijí. Maminčin hlas nejprve s uspokojením konstatuje, ţe dětem Sunar 

opravdu chutná, a poté jmenuje výhody, které má výrobek v porovnání s kravským mlékem. 

Srovnání s kravským mlékem je leitmotivem spotu. V potenciálním zákazníkovi má za úkol 

vyvolat pocit, ţe by měl svým dětem koupit přeci jen něco lepšího neţli domácím zvířatům. 

Třicetivteřinové video poskytuje dostatek prostoru i pro závěrečné shrnutí kvalit chuti, sloţení 

a rozmanitosti příchutí. Na závěr je divákovi zobrazen vlastní výrobek ve všech variantách. 

 

Důleţitou funkci musíme přiřadit i zdánlivé banalitě, jakou se můţe jevit pojmenování 

kreslených postav. Jména dětí Ája a Pája jsou nejspíše vybraná tak proto, ţe neobsahují 

ţádnou pro děti těţko vyslovitelnou hlásku, jsou zvukomalebná a snadno zapamatovatelná. 

Zároveň však nelze opomenout, ţe, ať uţ úmyslně či nikoliv, připomínají jména postav Jáji a 

Páji z populární večerníkové série. Pejsek Max zase docela dobře můţe být maximem Fíkem. 

Při dostatečné četnosti vysílání se můţe divákovi uloţit vjem do podvědomí a být znovu 

vyvolán podobným, byť ne zcela identickým podnětem. Sledování večerníčku s Jájou a Pájou 

můţe vzhledem ke zvukové i grafické podobnosti vyvolat asociace s Ájou a Pájou, 

postavičkami z reklamy na Sunar, a tedy i výrobkem samotným. Na druhou stranu se jedná o 

natolik odlišné pojetí postav, ţe z hlediska autorského práva by bylo zcela nepostiţitelné. Dítě 
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starší dvou let jiţ většinu podnětů vnímá a reaguje na ně, tedy přijímá i reklamní sdělení a 

dokáţe si uvědomit spojitost mezi výrobkem a postavami zobrazenými na obalu či 

v reklamním spotu. Potom můţe výrobek samo vyţadovat a donutit rodiče ke koupi. Nebude 

přirozeně argumentovat obsahem vitamínů či probiotik, bude se domáhat například „toho 

mlíčka s pejskem“. 

  

Odlišný styl můţeme popsat u reklamního spotu umístěného na stránkách 

http://www.nutradefense.cz. Řada výrobků Nutradefense je zaměřena zejména na kojence, 

nabízí rovněţ i mléka pro děti do věku tří let a výţivu pro děti postiţené alergií. Nudradefense 

má být prémiovou řadou Sunaru a tomu odpovídá i délka klipu, který trvá takřka minutu. 

Začátek spotu upozorní diváka sloganem „Nutradefense, inspirováno vámi“ na to, ţe 

kojenecké mléko Nutradefense není jen pouhým produktem nabízeným společností Hero 

spotřebiteli, ale něčím, co vychází z našich potřeb. Pocit zosobnění výrazně posiluje způsob, 

jakým je spot natočen. Kamera se chová tak, aby evokovala domácí video. Obraz občas 

poskočí nebo se rozostří, v levém horním rohu svítí číslo značící volné minuty v paměti 

kamery a v pravém dolním rohu zase nápis rec – nahrávání.  

 

Obsah zobrazuje různé aktivity maminky s dítětem v průběhu dne. U kaţdé scény je 

číslo vyjadřující kolik procent času věnuje matka s dítětem dané činnosti. Jednotlivé aktivity 

jsou přejmenovány tak, aby odpovídaly představě dospělých o aktivním a příjemném trávení 

volného času. Koupe-li maminka dítě, je obraz doplněn výrokem „30% potápění“, houpání 

dítěte na houpačce doprovází popis „20% extrémních sportů“. Dalšími aktivitami jsou tanec - 

35%, a pusinkování - 15%. Příběh končí záběrem na poklidně leţící matku s dítětem, coţ 

doprovází popisek „100% péče, 100% inspirováno vámi“, čemuţ lze rozumět tak, ţe různým 

činnostem věnuje rodič větší či menší část času a pozornosti, ale péči o potomka věnuje vše. 

Je-li produkt inspirován vámi, tedy vlastně námi, rodiči, nepřipouští tvrzení jinou interpretaci, 

neţ ţe výrobek je stejně starostlivý jako rodič a dává dítěti vše potřebné. Změna popisu 

zobrazených činností je záměrná. Koupání dítěte či jeho houpání je pro rodiče kaţdodenní 

rutinou, zatímco potápění či provozování extrémních sportů dodávají pocit výjimečnosti. Ve 

spojení s produktem je pocit výjimečnosti ţádoucí. Následuje logo s názvem výrobku a výčet 

látek, které jsou nezbytné pro zdravý vývoj dítěte a jsou obsaţeny v mateřském mléce. 

 

Slogan „Nutradefense – nyní ještě blíže mateřskému mléku“ je legislativně přípustnou 

formou reklamy. Tato zákonná vymezení jsou společnostem propagujícím kojeneckou výţivu 

http://www.nutradefense.cz/
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dobře známá. Proto v reklamních sděleních a slevových akcích figurují výhradně výrobky 

označené číslicí 2 a vyšší, případně jiné druhy produktů určených dětem od ukončeného 6. 

měsíce. U reklamy umístěné na internetových stránkách je účinnost takového opatření sporná, 

protoţe od stránky s reklamním sdělením podporujícím výrobek s číslicí 2 se jediným 

kliknutím lze dostat k mléku z kategorie počáteční mléčné výţivy. Navíc design zobrazených 

produktů bývá kromě několika údajů a číslování identický. Tvrzení „ještě blíţe mateřskému 

mléku“či „inspirováno mateřským mlékem“ sice náhradu mateřskému kojení přibliţuje, ale ne 

natolik, aby to bylo protizákonné. Na konci spotu je kromě vyobrazení produktů také 

zákonem stanovené upozornění na prvořadost kojení a nezbytnost konzultace zavedení 

náhradní výţivy s odborníkem. 

  

4.2.2 Podpora prodeje – Sunar lékárny 

Při samotném nákupu výrobku z kategorie pokračovací kojenecké výţivy bývá 

zákazník jiţ často rozhodnut pro určitou značku na základě vlastního zváţení, zkušenosti či 

doporučení. Pokud konzument, tedy dítě, přijme ten který produkt bez obtíţí, nemá jeho rodič 

zpravidla důvod danou značku výrobku měnit. Ke změně dochází, pokud vybraný produkt 

dítě nepřijme; pak je rodič postaven opět před volbu nové značky. To poskytuje prostor, aby 

se vlivem sociálního tlaku či reklamy přiklonil k výběru určitého produktu. Z tohoto důvodu 

je tedy důleţité, aby výrobky na chování spotřebitele působily i v místě prodeje. 

 

Kaţdý, kdo je vystaven reklamnímu sdělení, byť jej aktivně nečte ani se o něj jinak 

nezajímá, je jím do jisté míry ovlivněn.  Pokud je pak nucen se nějakým způsobem o daném 

výrobku či značce informovat a dostane se do fáze rozhodování se, můţe pocit, ţe výrobek 

odněkud zná, hrát významnou roli. Zákazníci se v kategorii kojenecké výţivy drţí především 

známých značek, případně levnějších alternativ distribuovaných a zaštítěných některými 

řetězci, například sítí drogerií DM. K méně zavedeným značkám nemá spotřebitel takovou 

důvěru. Rodič by nepodstoupil riziko vyzkoušení mléka, k němuţ nemá bazální důvěru, na 

vlastním dítěti.  

 

Lékárny, drogerie či supermarkety jsou místem s vysokou fluktuací lidí. Vhodné 

umístění výrobku v obchodě znamená záruku toho, ţe jej uvidí velký počet lidí bez ohledu na 

to, zda vědomě či nevědomě. Sortiment v lékárnách je velmi široký, není proto moţné, aby 

měla kaţdá značka prostor ve vitríně. Umístění produktu závisí většinou na samotném 
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obchodu. Jedná-li se ovšem o exponovaná místa v regálech, například v lékárnách umístěných 

v blízkosti vstupu do prodejny či u pokladny, nezbývá neţ kvůli zvýšenému zájmu o tato 

místa za přednostní vystavení značky zaplatit.  

 

Společnost Hero našla řešení v zavedení systému tzv. Sunar lékáren. Jedná se o 

lékárny, které nabízejí širokou paletu výrobků firmy Hero. Od ostatních prodejen stejného 

typu, v nichţ lze ovšem identické produkty samozřejmě také zakoupit, se těmto dostává ze 

strany společnosti některých výhod. První výhodou je to, ţe název a adresa lékárny je 

dostupná na internetových stránkách http://www.detskavyziva.cz/lekarny#ab, 

http://www.nutradefense.cz a http://www.hero.cz. Druhou výhodou je, ţe vybrané lékárny 

jsou označeny samolepkou „Sunar lékárna“, jeţ je umístěna na vstupních dveřích prodejny. 

To sice můţe být na první pohled výhodou pouze pro značku Sunar, ve skutečnosti je ale 

rovněţ jistým benefitem pro lékárnu. I taková drobnost, jakou je samolepka, pomáhá 

vybranou lékárnu odlišit od ostatních běţných lékáren. Samolepka znamená, ţe tato lékárna 

není obyčejná lékárna, ale „Sunar lékárna“. Označení v sobě nese ještě záruku kvality, neboť 

je spojeno s dalšími výroky zveřejněnými na internetových stránkách. Společnost prohlašuje, 

ţe Sunar lékárny nabízí: „výhodné ceny a slevové akce, informační materiály o dětské výţivě 

a vyškolený personál, který rád poradí.“
58

  

 

Systém Sunar lékáren lze povaţovat za formu podpory prodeje. Tu definuje Kotler 

takto: „Podpora prodeje sestává z krátkodobých pobídek, které mají podpořit základní přínosy 

nabízené výrobkem či sluţbou, povzbudit nákup či prodej výrobku či sluţby. Zatímco 

reklama nabízí důvody proč si výrobek či sluţbu koupit, podpora prodeje nabízí důvody, proč 

si je koupit právě teď.“
59

 Zahrnuje slevy, kupony, bonusy, věrnostní programy a další. 

Vzhledem k tomu, ţe výţiva dítěte je poměrně nákladnou záleţitostí, jsou akce a slevy 

maminkami velmi vyhledávané. V poslední době proběhlo či stále probíhá akcí hned několik. 

Ačkoliv akce 6 + 1 byla časově omezená, trvala od 1. 6. do 30.9 2010, lze odkaz na ni stále 

najít na výše zmiňovaných internetových stránkách.  Zákazník obdrţel kartičku, na niţ měl za 

úkol nalepit šest vystřiţených čárových kódů z vybraných výrobků Sunar a získat razítko za 

nákup produktu v lékárně. Po dosaţení celkového počtu dostal soutěţící balení dle vlastního 

výběru, samozřejmě pouze z produktů, jichţ se soutěţ týkala.  

 

                                                 
58

 HERO Dětská výţiva, Sunar lékárny.  
59

 KOTLER, P., Moderní marketing, s. 880.  
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Slevy ve formě kuponů registrujeme i jinde, například v drogeriích. Tyto slevy se 

týkají vţdy vybraných druhů zboţí, mezi nímţ nechybí ani produkty dětské výţivy. Bývají 

zaměřeny na několik málo produktů určité značky. Tak se můţe stát, ţe například drogerie 

Rossmann nabízí slevu na některý výrobek společnosti Nestlé, zatímco síť drogerií DM 

poskytuje obdobné zvýhodnění pro Sunar. Není proto výjimkou, ţe prostřednictvím blogů a 

chatů nabízejí spotřebitelé slevové kupony na výměnu.  Na aukčním serveru Aukro je moţné 

najít i inzerát nazvaný „Namíchejte si vlastní sadu kuponů“, který nabízí řadu kuponů na 

slevy dětské výţivy. 

 

Kupony a letáky se z velké části týkají časově omezených nabídek. Oproti tomu 

dlouhodobou moţností zvýhodněných nákupů jsou věrnostní karty, jeţ jsou prvkem podpory 

obchodníka
60

. Drţitelům karty, jejíţ vlastnictví bývá podmíněno poskytnutím vybraných 

osobních údajů, poskytuje společnost mnoţství slev u nabízeného zboţí, mimo jiné i u 

kojenecké a dětské výţivy. Zisk v podobě osobních údajů je pro drogerii, lékárnu či 

supermarket velmi důleţitý. Přináší s sebou moţnost dalšího oslovení zákazníků v mnohem 

konkrétnější a přímější podobě, třeba prostřednictvím emailů. 

 

Zákonná omezení povolují tyto akce pouze na kategorie výrobků pro děti od 

ukončeného 6. měsíce. Například síť drogerií DM, velmi oblíbená pro široký sortiment 

kojeneckého zboţí, tak byla v uplynulém roce nucena omezit sbírání bodů do jejich 

bonusového systému za nákupy náhrad mateřského mléka. 

 

4.2.3 Design produktu jako prostředek komunikace 

Výrazným prvkem komunikace výrobku směrem k zákazníkovi je jeho design.
61

 Jak 

poznamenává Marion Nestlé, u kojenecké výţivy to platí dvojnásob: „Protoţe jejich sloţení je 

dáno zákonem, produkty kojenecké výţivy jsou prakticky identické a jediné markantní 

rozdíly jsou v jejich obalech.“
62

 

 

Jak můţeme vidět na ukázce obalu sušeného mléka Sunar z počátku 80. let 20. století 

(viz Příloha 2), jistá forma marketingové komunikace existovala i navzdory prakticky 

                                                 
60
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neexistujícímu konkurenčnímu prostředí. Největším konkurentem Sunaru bylo tehdy mateřské 

mléko. Mateřské mléko je konkurentem umělé výţivy stále, ale pohled na problematiku se 

s proměnou společnosti a rovněţ v důsledku skandálu Nestlé proměnil.  

 

Velmi výrazným prvkem na obalu z dob socialismu je vyjma názvu značky vyobrazení 

usmívajícího se dítěte. Dříve, neţ došlo k implementaci některých částí kodexu WHO včetně 

zákazu zobrazování dětí na obalech výrobků umělé kojenecké výţivy do právního řádu 

našeho státu, bylo takové počínání běţné a nepostiţitelné. Zajímavý je popis výrobku – 

sušené plnotučné mléko pro výţivu kojenců do 12 měsíců a dětí do 3 let. Jediný preparát 

pokrýval poţadavky na výţivu novorozence stejně tak jako tříletého dítěte. Nabízí se srovnání 

se současnou nabídkou na trhu, kdy je škála produktů nesrovnatelně rozmanitější. Na přední 

straně je uvedena informace o obohacení výrobku funaranem ţeleznatým. Výrobek tím 

vyjadřuje určitou přidanou hodnotu, vyţivovanému dítěti zajistí i dostatek ţeleza. 

 

Design obalů současného portfolia výrobků obsahuje ve srovnání s výše uvedeným 

obalem mnohem více symbolů a prvků komunikace produktu k zákazníkovi, koresponduje 

s kampaní vedenou v tištěných médiích, televizi či na internetu. 

 

Na přední straně obalů počátečních i pokračovacích mlék řady Complex je zobrazena 

kojenecká láhev s mlékem, u ochucených mlék pak obrázek ovoce značící druh příchuti. U 

řady mlék základní péče je lahvička stylizovaná do postavičky s obličejem a úsměvem, a to i 

u produktu spadajícího do kategorie počáteční kojenecké výţivy. Jedna boční strana krabice 

poskytuje informace o sloţení výrobku tak, jak je stanoveno zákonem. Druhá boční strana pak 

nabízí shodné informace, ovšem v grafickém provedení odkazujícím k projektu „Výţiva pro 

budoucnost“ (více viz kapitola 4.2.7). Stejné informace tak slouţí k nezbytnému informování 

spotřebitele stanovenému zákonem i v odlišné podobě k marketingové komunikaci. Symbol 

projektu „Výţiva pro budoucnost“ a odkaz na stejnojmenné internetové stránky je umístěn na 

všech produktech značky Sunar s výjimkou počátečního kojeneckého mléka. Zadní strana 

nabízí návod na správnou přípravu stravy, coţ je také legislativně upraveno, a prostor pro 

reklamu na další obdobné produkty (viz Příloha 3). 

 

Výrobky Nutradefense uţívají odlišnou symboliku. Hlavním symbolem 

charakteristickým pro tuto řadu, jeţ je v konceptu společnosti Hero komunikována jako 

prémiová, je modrý diamant, vyvolávající v dospělém zákazníkovi dojem exkluzivity. Na 
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přední straně se ale rovněţ nachází vyobrazení plyšového medvídka atraktivní pro dětského 

konzumenta.   

 

Sunar nabízí pro varianty produktů z kategorie pokračovacích mlék kromě papírových 

krabic také plechové dózy (viz Příloha 4). Dózu je moţné získat po zaslání dvou čárových 

kódů. Dóza na rozdíl od krabic umoţňuje lepší uskladnění a rovněţ opakované pouţití, 

později můţe slouţit i k uchovávání jiných potravin. Tento druh obalu poskytuje přidanou 

hodnotu nejen spotřebiteli, ale i značce, neboť zatímco papírový obal má krátkou ţivotnost 

končící zpravidla spotřebováním obsahu, dóza zůstane v domácnosti déle. Tím prodluţuje i 

moţné působení reklamního sdělení, jehoţ je nositelem.  

 

Sunar Nutradefense přináší rovněţ uzavíratelné balení, tzv. Smartpack. Novým 

produktem na trhu jsou tzv. „jednoporcová“ balení o hmotnosti 30 gramů. Cena tohoto balení 

se pohybuje mezi 13 – 15 Kč. Jelikoţ je distribuce vzorků zdarma zakázána, představuje pro 

matku dobrou moţnost pro vyzkoušení nové značky mléka. Mléka Nutradefense patří ve své 

kategorii mezi draţší. Pokud dítě určitou značku mléka nepřijme, matky si většinou, jak lze 

vysledovat z diskusních fór k tomuto tématu, mezi sebou jednotlivé značky vyměňují. Sunar 

se nabídkou jednotlivých porcí snaţí reagovat na tuto skutečnost a získat tím výhodu v boji 

s konkurencí. 

 

4.2.4 Tiskové zprávy 

Tisková zpráva je písemnou formou komunikace organizací s médii a obvykle přináší 

informace o nastávající události. Je podkladem pro novináře, kteří ji mohou zpracovat, zkrátit 

a uveřejnit článek na jejím základě vzniklý, nebo můţe být zveřejněna v původní podobě. 

Zveřejnění původní tiskové zprávy je doménou zejména internetových stránek a magazínů. 

Tisková zpráva by měla být zpracována formou novinového článku a dodrţovat systém 

pyramidy (tj. nejdůleţitější informace na začátku, nejméně důleţité pak na konci), být psána 

věcně, informativně, přičemţ by ale zároveň neměla postrádat atraktivnost pro veřejnost. 
63

 

 

Společnost Hero rozesílá tiskové zprávy zpravidla u příleţitosti rozšiřování 

produktové řady, změny reklamní kampaně či aktivit v oblasti cause related marketing. 
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Partnerem zajišťujícím komunikaci s médii firmě Hero je agentura ConPro. V příloze jsou 

ukázky tří tiskových zpráv. 

 

Zpráva s titulkem „Sunar – zdravá budoucnost pro vaše děti“ s datem 12. března 2009 

(viz Příloha 5) se týká projektu „Výţiva pro budoucnost“ a s ním spojené spuštění 

internetových stránek www.vyzivaprobudoucnost.cz.  

 

První odstavec přináší hlavní otázku: Co je pro mé dítě nejlepší? Obsahuje téţ odkaz 

na odpověď, jiţ je moţno nalézt na zmíněných stránkách projektu, aktivně podporovaného 

značkou Sunar. Následující dva odstavce rozvíjí důvody pro spotřebitele, proč by se měl o 

produkty zajímat. Upozorňuje na sloţení výrobku zobrazené na obalech a vyvinuté ve 

spolupráci s odborníky. Zejména pak zdůrazňuje symbol, který je spojen s projektem „výţiva 

pro budoucnost“ a který má být zárukou dostatečné výţivové kvality výrobku. Čtvrtý 

odstavec připomíná tradici značky a informaci o rozšíření portfolia produktů. Na závěr 

zdůvodňuje účast na projektu přímou výpovědí brand manaţerka společnosti Hero. Součástí 

tiskové zprávy je přehled některých produktů spolu s jejich vyobrazením a popisem. Nechybí 

ani pro tiskové zprávy typický kontakt na pracovníka, který můţe novináři zprostředkovat 

další informace. 
64

 

 

 Ten naopak schází v další ukázce tiskové zprávy, (viz Příloha 6), jeţ je vedena formou 

rozhovoru s oštěpařkou Barborou Špotákovou, jednou z tváří kampaně „Vyrostli jsme na 

Sunaru“. Ačkoliv je text označen jako tisková zpráva, nesplňuje všechny parametry 

charakteristické pro tuto kategorii. Zpráva obsahuje informace o konání dalšího ročníku  

Corny Středoškolského atletického poháru. Corny je jednou ze značek, jeţ společnost Hero 

vlastní. Závěrem je zmíněna podpora charitativní činnosti společností Hero. Reklamní sdělení 

v tomto případě není tak výrazné jako v tištěné reklamě či předchozí tiskové zprávě, ale 

způsob začlenění informací o značce a firmě působí přirozeně a zvyšuje jeho důvěryhodnost. 

 

Poslední ukázka (viz Příloha 7) obsahuje výraznější podíl prvků směřujících k 

propagaci výrobku a je tak na pomezí mezi tiskovou zprávou a advertorialem. Úvodní 

odstavec apeluje na emoce čtenáře, coţ někteří odborníci v případě tiskové zprávy povaţují za 

nepatřičné.
65

 Jde o formu rezonančního reklamního sdělení, kdy se text snaţí v příjemci 
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vyvolat vzpomínky na dětství. Následnou nabídku výrobku i s uvedenými cenami opět 

uzavírá odstavec s obdobným obsahem jako odstavec v úvodu. 

 

4.2.5 Tištěné materiály 

Jak uvádí Keller
 66

,
 
výhodou tištěné reklamy je to, ţe můţe poskytnout velké mnoţství 

podrobných informací. Příjemce má dostatek času na jejich zpracování. Nejčastěji se tištěná 

inzerce vyskytuje v časopisech, novinách nebo ve formě tištěných letáků. Značky propagující 

produkty dětské a kojenecké výţivy se zaměřují na inzerci zejména v časopisech a pomocí 

letáků či informačních broţurek. Časopis umoţňuje komunikaci zaměřit na vybranou cílovou 

skupinu. Sdělení má také delší trvanlivost, neboť časopis není z důvodu niţší periodicity 

věnován krátkodobým aktualitám tak jako třeba deníky. Jeden výtisk, a tedy i reklamu v něm 

obsaţenou, má příleţitost v delším časovém úseku shlédnout více čtenářů. Rovněţ letáky a 

informační broţurky neztrácí na aktuálnosti a mohou být déle k dispozici například 

v drogeriích, lékárnách či v čekárnách u lékaře.  

 

Společnost Hero v rámci kampaně „Vyrostli jsme na Sunaru“ vydala sérii tištěných 

reklam, na nichţ se k odkazu značky hlásí vybrané slavné osobnosti. Známá osobnost zde 

působí v roli tzv. doporučovatele. Doporučovatel (nebo také mluvčí či model) je osoba, 

postava nebo organizace, která se objevuje v reklamě, aby působila ve prospěch zadavatele 

reklamy. Doporučovatelé se rekrutují ze tří skupin: odborníci, slavné osobnosti a laici. Kaţdá 

z těchto skupin má své specifické vlastnosti a úlohy v komunikačním procesu
67

. Na základě 

modelu přenesení významů tak mohou být jedinečné soubory vlastností, jeţ slavná osobnost 

evokuje, přeneseny na produkt. Reklama můţe vyuţívat doporučovatelů různými styly 

prezentace: 

Imperativ: „Pouţijte tento výrobek.“ 

Explicitní: „Doporučuji tento výrobek.“ 

Implicitní: „Pouţívám tento výrobek.“ 

Pasivní : Pouhé objevení se s výrobkem.
68
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Tištěná kampaň Sunaru pouţívá implicitní a pasivní formu působení doporučovatele. 

Celebrity jsou vybrány tak, aby kaţdá z nich byla nositelem odlišného souboru vlastností, 

jejichţ společným jmenovatelem je úspěch. Na obrázku (viz Příloha 8) je v roli 

doporučovatele známý kuchař Zdeněk Pohlreich. Pohlreich má pověst přímého člověka, který 

se dokázal prosadit i v zahraničí a ve svém vlastním televizním pořadu zaujal diváky zejména 

nevybíravou kritikou pochybení v oblasti gastronomie. Postava dobrého kuchaře své 

vlastnosti přenáší na výrobek. Je-li tato osobnost vařící chutné pokrmy zobrazena spolu 

s výrobkem, je výrobek také chápán jako chutný. Vyobrazení dítěte v kuchařské čepici, s 

produktem a celebritou, znamená také moţnost přenosu schopností slavného kuchaře na dítě 

prostřednictvím produktu. 

 

Druhá reklama (viz Příloha 9) je graficky identická jako předchozí, ale záštitu nad 

výrobkem přebírá olympijská vítězka z Pekingu 2008 a drţitelka světového rekordu v hodu 

oštěpem Barbora Špotáková. Vzhledem k tomu, ţe sportovci jsou obecně vnímáni jako 

symboly zdravé výţivy a aktivního ţivotního stylu, zobrazení sportovce s produktem 

dekóduje příjemce jako informaci o prospěšnosti produktu pro zdravý vývoj organizmu. 

Sdělení evokuje pocit, ţe za úspěchem sportovkyně stojí Sunar.  

 

Popis u fotografie herce Jiřího Macháčka (viz Příloha 10) jej charakterizuje jako 

poţivačného milovníka dobrého jídla a pití, razícího heslo, ţe „snadné je ţít“. I vzhledem k 

povaze rolí, jeţ tento herec povětšinou ztvárňuje, má za úkol navodit pocit pohody a 

leţérnosti. Výrobek jeho prostřednictvím poukazuje na šťastné a bezstarostné dítě. 

 

V této sérii tištěných reklam najdeme i další osobnosti ze světa sportu či kultury, 

například hokejového brankáře Petra Břízu, moderátora Leoše Mareše či desetibojaře Tomáše 

Dvořáka. Jednotlivá reklamní sdělení v těchto tištěných materiálech se navzájem doplňují. 

Jejich příjemce má vnímat produkt jako prostředek, díky kterému bude konzument, tedy dítě, 

zdravé, aktivní, bude brát ţivot s nadhledem a zároveň si bude stát za svými názory.  

 

Následující tabulka ukazuje objem tištěné inzerce jednotlivých značek zaměřených na 

dětskou výţivu s ohledem na formát a umístění reklamy v časopise Maminka, ročník 2008 

(bez měsíce února). 
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Tab. 2 : Kvantitativní analýza objemu tištěné inzerce značek zaměřených na dětskou výţivu 

v časopise Maminka 2008 [Zdroj: vlastní výzkum]
69

  

 

 A B C D E F G H I 

Y1 11 14 5  11  1 3  

Y2  5 4  2 12   1 

Y3 1 6 2 4 3  1   

Y4  1 2      5 

Y5   3  1    4 

Z1 10 8 2 1 13 4   1 

Z2  3 14 3 1 6   3 

Z3 2 15   1 2 2 3 6 

 

 
Y1 – kojenecká mléka 

Y2 – příkrm 

Y3 – kaše 

Y4 – nápoje 

Y5 – ostatní  

Z1 – celá strana 

Z2 – půl strana 

Z3 – menší formát 

 

A – Nestlé (Beba, Junior) 

B – Hero (Sunar, Bio natur) 

C – Hipp 

D – Babio 

E – Nutricia (Nutrilon, Hami) 

F – Hame (Hamánek) 

G – Humana 

H – inPHARM (Novalac) 

I – ostatní (Čajínek, Milko, atd…)  

 

Společnost Hero byla v uvedeném časovém období a v daném periodiku 

nejvýznamnějším zadavatelem reklamy co do počtu, i kdyţ volí spíše menší formáty. 

Z šetření je také patrná specializace firem na určité produkty. Hero, následovaná Nestlé a 

Nutricií, se zaměřují zejména na kojenecká mléka, firma Hipp svou reklamní komunikaci 

rovnoměrně rozprostírá mezi různé druhy produktů, zatímco Hamé je nejvýraznější 

v kategorii příkrmů. Rovněţ zajímavou proměnnou je objem a zastoupení reklamy 

v jednotlivých měsících. K nejsilnějším měsícům se řadí červenec s třinácti a listopad 

s jedenácti reklamními sděleními, nejslabší je srpen se šesti a leden s osmi reklamami. 
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4.2.6 Komunikace prostřednictvím Internetu 

 

Internet je v současné době nejrychleji rostoucím médiem. Na internetu lze snadno 

vysledovat návyky uţivatelů a docílit segmentace cílového trhu. Výhodou je nízká cena a 

kreativní příleţitosti. Na rozdíl od ostatních médií umoţňuje internet okamţitou interakci 

mezi odesílatelem sdělení a jeho příjemcem. 
70

 

 

Mezi relativně nové nástroje internetového marketingu patří blogy. Blogy slouţí ke 

zveřejňování pravidelných příspěvků k určitému tématu. Vzhledem k nízkým nákladům jsou 

ideální formou vyjadřování pro kaţdého, kdo má potřebu sdělit své dojmy či názory nebo jen 

popsat nějaký záţitek. Často mívají charakter deníku. Jejich význam pochopily i společnosti a 

integrovaly je do své komunikace. 
71

 

 

Společnost Hero pravidelně zveřejňuje na svých stránkách v rubrice „Články“ 

příspěvky týkající se oblasti kojenecké výţivy, které vychází z formy blogu. Články jsou 

rozděleny dle věku dítěte a charakteru sdělení. Velkou část příspěvků tvoří články označené 

názvem „Světová zdravotnická organizace“, „Výţiva matky“, dále „Zajímavosti“ a „Výţiva 

dítěte“. Autory článků z kategorií „Zajímavosti“, „Výţiva matky“ a „Výţiva dítěte“ jsou 

odborníci z řad lékařů dlouhodobě spolupracující s firmou Hero. Ačkoliv je v článcích vţdy 

zmínka o prvořadosti kojení, jsou výběrem témat a formou zpracování nástrojem 

marketingové komunikace společnosti. Jako příklad poslouţí níţe uvedená tabulka 

doporučené denní výţivy pro nekojené dítě od ukončeného 4. měsíce: 

 

 

 

Tab. 3: Vzorový jídelníček – z článku na webových stránkách společnosti Hero [Zdroj: 

HERO dětská výţiva, Články.] 

 

Snídaně SUNAR PLUS 

Přesnídávka 

 

ovocný příkrm Sunárek 

ovocně mléčný příkrm Sunárek, ovocně 

mléčný příkrm Sunárek s jogurtem (po 

měsíci) 
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Oběd 

 

maso-zeleninový příkrm Sunárek 

Sunarka ready meal s kuřecím masem 

a kukuřicí, s krůtím masem a zeleninou, 

zeleninová se sýrem 

Svačina SUNAR PLUS 

Večeře 

 

SUNAR PLUS nebo rýţová, kukuřičná, 

bramborová kaše, Sunarka rýţová, Sunarka 

s rýţí a  kukuřicí, od 7. měsíce obilné Sunarky 

Druhá večeře SUNAR PLUS 

mezi chody kojenecká voda, neslazený čaj, do 

150 ml instantní nápoje a ovocné šťávy 

Sunárek 

 

Blogy a k nim přidruţená diskusní fóra, jeţ jsou součástí stránek společností, mají tu 

výhodu, ţe jejich obsah můţe provozovatel webu za pomoci příslušných nástrojů kontrolovat 

a vhodným výběrem témat určovat charakter diskuse. Vybraný přispěvatel plní funkci 

moderátora diskuse. Moderátor je důleţitý, neboť prvním příspěvkem diskusi odstartuje. 

Přílišné zásahy v podobě častých úprav příspěvků nebo odstraňování negativních názorů 

spotřebitelů mohou sníţit kredit takového blogu či fóra u jeho účastníků. Pro image firmy je 

výhodnější, kdyţ moderátor na negativní hodnocení zareaguje vstřícně a problematiku věcně 

spotřebiteli vysvětlí.
72

 Obdobný styl komunikace volí společnost Hero i na sociální síti 

Facebook, konkrétně na profilech https://www.facebook.com/nutradefense.cz a 

https://www.facebook.com/detskavyziva, kde velkou část diskuse tvoří příspěvky týkající se 

probíhajících soutěţí provozovaných firmou Hero. Blogy a diskusní fóra mohou společnostem 

poslouţit nejen jako prostor pro inzerci, ale i jako cenný zdroj informací o vnímání značky 

spotřebiteli. 

 

4.2.7 Komunikace prostřednictvím lékařů, porodnic a lékáren 

Jedním z prvních míst, kde se nastávající matky mohou setkat s intenzivním 

působením reklamních sdělení společností vyrábějících kojeneckou výţivu, jsou čekárny a 

ordinace lékařů. Těhotná ţena podstupuje pravidelné návštěvy gynekologa, dochází na 

ultrazvukové vyšetření a zejména prvorodičky se účastní předporodních kurzů. Na těchto 
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místech dochází ke kontaktu potenciálního spotřebitele s informacemi nejčastěji v podobě 

letáků či informačních broţurek. Značky komunikují i reklamními předměty, například 

lahvemi či podloţkami pro přebalování dětí s logem firmy.  

 

Pokud matka nemůţe z nějakého důvodu kojit, je postavena před volbu značky 

náhrady mateřského mléka. U novorozenců je nezbytné konzultovat situaci s lékařem. V tuto 

chvíli je doporučení lékaře rozhodující. Názor lékaře je pro matku důleţitý i po opuštění 

porodnice. Trpí-li dítě například zaţívacími problémy, dochází opět ke konzultaci s dětským 

lékařem, který můţe doporučit změnu značky umělé výţivy. Lékaři jsou tak logicky cílovou 

skupinou reklamních kampaní zaměřených na odborníky. 

 

Postava lékaře můţe rovněţ figurovat v roli doporučovatele v rámci reklamního 

sdělení. Mluvčím s vyšší mírou odbornosti se dostává u příjemců větší důvěry.
73

 Tuto formu 

apelu vyuţívá společnost Hero v jiţ zmiňovaném projektu „Výţiva pro budoucnost“. Na 

internetových stránkách čeští a slovenští odborníci v oblasti pediatrie a výţivy zdůrazňují 

význam stravování v dětském věku. Projekt si klade za cíl srozumitelně podat maminkám 

informace o výţivě. V rámci této snahy identifikuje klíčové oblasti výţivy dítěte. Kaţdá 

oblast je označena barevným symbolem ve tvaru kostičky a je podloţena odbornými 

informacemi. Stránky rovněţ nabízí moţnost diskuse s odborníky. Uvedená tabulka ukazuje 

grafické symboly spojené s jednotlivými oblastmi výţivy dítěte, logo projektu a logo Sdruţení 

praktických lékařů pro děti a dorost České republiky (SPLDD). 
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Obr. 4: Projekt výţiva pro budoucnost – grafika  

[Zdroj: http://www.vyzivaprobudoucnost.cz/ ] 

 

   Posilování obranyschopnosti organismu 

   Rozvoj nervové soustavy  

   Rozvoj zraku                                                  Logo projektu 

   Podpora krvetvorby 

   Podpora zdravého chrupu                             

   Růst zdravých kostí                                  

   Podpora metabolických procesů                   Logo SPLDD 

   Správné stravovací návyky a boj s obezitou  
                 

 

 

Výše uvedené symboly jsou rovněţ zobrazeny na výrobcích společnosti Hero spolu 

s odkazem na internetové stránky. Záštita odborníků z řad dětských lékařů výrazně posiluje 

důvěryhodnost výrobku a značky. 

 

5. Marketingová komunikace firem zabývajících se výrobou 
kojenecké výživy versus organizace na podporu kojení 

 
Spolu se sílící reklamní kampaní ze strany výrobců kojenecké a dětské umělé výţivy 

lze sledovat rostoucí aktivity antagonisticky orientovaných organizací, spolků na podporu 

kojení i lékařů a zdravotnického personálu. Jelikoţ na rozdíl od potravinářských a 

farmaceutických gigantů disponují organizace na podporu kojení, lékaři a lidé z cílové 

skupiny, tedy zejména mladé matky, omezenými finančními prostředky, nemohou si dovolit 

uţívat finančně náročných komunikačních kanálů. V posledních letech se velká část 

komunikace obou skupin odehrává na internetu. Internet – nyní levný a dostupný, umoţňuje 

http://www.vyzivaprobudoucnost.cz/posilovani-obranyschopnosti-organismu?phpMyAdmin=6cfed4c46638f0c8b1d9cf9bc35498e7
http://www.vyzivaprobudoucnost.cz/rozvoj-nervove-soustavy?phpMyAdmin=6cfed4c46638f0c8b1d9cf9bc35498e7
http://www.vyzivaprobudoucnost.cz/rozvoj-zraku?phpMyAdmin=6cfed4c46638f0c8b1d9cf9bc35498e7
http://www.vyzivaprobudoucnost.cz/podpora-krvetvorby?phpMyAdmin=6cfed4c46638f0c8b1d9cf9bc35498e7
http://www.vyzivaprobudoucnost.cz/podpora-zdraveho-chrupu?phpMyAdmin=6cfed4c46638f0c8b1d9cf9bc35498e7
http://www.vyzivaprobudoucnost.cz/rust-zdravych-kosti?phpMyAdmin=6cfed4c46638f0c8b1d9cf9bc35498e7
http://www.vyzivaprobudoucnost.cz/podpora-metabolickych-procesu?phpMyAdmin=6cfed4c46638f0c8b1d9cf9bc35498e7
http://www.vyzivaprobudoucnost.cz/spravne-stravovaci-navyky-boj-s-obezitou?phpMyAdmin=6cfed4c46638f0c8b1d9cf9bc35498e7
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komukoliv zveřejnit svůj názor na vlastním blogu či v diskusním fóru, nejlépe pak tematicky 

vhodně zaměřeném.  

 

Mezi nejvýznamnější organizace orientované na podporu kojení patří kromě WHO 

také International Baby Food Network (IBFAN), Le Leche League International (LLLI), 

International Lactation Consultant Association (ILCA), Wellstart International, Academy of 

Breastfeeding Medicine (ABM), LINKAGES a Světová aliance na podporu kojení (WABA). 

WABA je celosvětovou sítí organizací na podporu kojení a má statut konzultanta UNICEF. V 

České republice to jsou Národní výbor na podporu kojení při Českém výboru pro UNICEF, 

ANIMA, praţská skupina IBFAN a Laktační liga. 

 

Níţe uvedená tabulka znázorňuje výčet některých aktivit výše zmíněných organizací 

podporovaných v ČR Laktační ligou: 

 

Tab. 4: Aktivity podporované Laktační Ligou [Zdroj: www.kojeni.cz] 

 

Cílem zmíněných akcí je zejména upoutat pozornost laické i odborné veřejnosti a 

jejím prostřednictvím vyvíjet tlak na odpovědné činitele tak, aby reflektovali aktuální vývoj 

v oblasti marketingové komunikace výrobců kojenecké výţivy a reagovali na ně přijetím 

patřičných legislativních úprav zajišťujících ochranu kojení. 

   

              

Milionová kampaň 

 

mobilizace veřejného mínění pomocí 1 miliónu podpisů,       

poţadujících podporu kojení 

Protest proti postupu 

Facebooku 

 

hromadná fotografie kojících matek na protest proti cenzuře 

fotografií s tématikou kojení na sociální síti Facebook ve 

spolupráci s Laktační ligou a serverem Babynet 

Světový týden kojení 

 

 

vyhlašuje WABA, trvá 1.8 – 7.8., kaţdý rok se snaţí upozornit na 

určitou problematiku v oblasti výţivy dětí a podpory kojení a  

prostřednictvím různých aktivit uvědomit veřejnost     

Baby Friendly Hospital 

Initiative 

Projekt na podporu kojení na dětských odděleních v ČR (viz s. 8 ) 
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 Závěr   
 

Tradiční značka se ve své marketingové komunikaci musí do jisté míry drţet souboru 

hodnot a vlastností, které s sebou nese z minulosti, aby neodradila část spotřebitelů, jeţ se 

s nimi identifikuje. Zároveň ale musí komunikační strategie neustále inovovat v reakci na 

měnící se návyky spotřebitelů, trendy na trhu i na vývoj v oblasti komunikačních technologií. 

Cílem této práce bylo prozkoumat, jakým způsobem se tohoto úkolu zhostila nadnárodní 

společnost Hero, která převzala tradiční značku Sunar, jeţ je pro mnohé synonymem pro svou 

kategorii.  

 

Před provedením vlastní analýzy propagačních materiálů byl nejprve poskytnut 

historicko-společenský rámec celé problematiky a zároveň předloţena případová studie firmy 

Nestlé. Soudní pře a následný spotřebitelský bojkot této společnosti měly za následek 

výraznou změnu ve vnímání nejen marketingu umělé kojenecké výţivy, ale jejího uţívání 

vůbec. Zavedení legislativních omezení, coţ byl také jeden z důsledků, ovlivňuje i nadále 

marketingovou komunikaci v celém segmentu.  

 

Marketingová komunikace značky byla analyzována z hlediska pouţitých strategií 

reklamního sdělení. Obecné definice různých typů strategií byly aplikovány na konkrétní 

formy vyuţití v reklamní komunikaci Sunaru. Deskriptivní analýza pak přinesla popis 

jednotlivých prvků komunikace s ohledem na pouţité komunikační kanály. Závěrem pak 

práce ve stručnosti uvádí vybrané aktivity organizací podporujících kojení.  

 

Sunar je dobrým příkladem vyuţití socialistické nostalgie, kterou se snaţí aplikovat  

v reklamě. Dnes uţ se zapomíná na to, ţe původní propagace Sunaru byla součástí politicky 

orientované ideologie, pro kterou bylo důleţitější budování socialistického státu neţ péče 

matky o dítě. Podobně dnes nevnímáme to, ţe silně afektivní kampaň je vedena 

pod nadnárodní značkou s cílem vyuţít co nejvíce lokální potenciál důvěry v 

tradiční značku, ačkoliv výrobek sám s ní nemá jiţ mnoho společného. Marketingová 

komunikace současného Sunaru tak skvěle maskuje svůj primární cíl - zvýšení prodeje - a těţí 

z nostalgie Husákových dětí a jejich maminek.  
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Vzhledem k demografickým prognózám lze očekávat další sniţování porodnosti a tedy 

i sníţení počtu konzumentů kojenecké a dětské výţivy. Reakcí na tento vývoj je rozšiřování 

portfolia výrobků o další produkty zaměřené na jiné věkové kategorie spotřebitelů a vznik 

různých chuťových variací. Sunar jiţ nenabízí pouze kojenecká mléka, snaţí se rozšířením 

nabídky o to, aby si udrţel spotřebitele delší časový úsek. Rozpustné nápoje, dětské sušenky, 

ovocné příkrmy nebo dětské těstoviny poskytují příleţitost prodlouţit věrnost značce o 

několik let. Emoční apel těţící z nostalgie je uţíván pouze u mléka a kaší, neboť v době, kdy 

u současných rodičů vztah ke značce vznikal, znamenala značka Sunar právě jen tyto dvě 

kategorie. S tím souvisí i odlišná komunikační strategie u ostatních druhů výţivy. 

 

V ostrém konkurenčním boji v tomto segmentu trhu nemůţe značka spoléhat pouze na 

určitý typ zákazníků. Kvalita výrobků velkých značek působících v dané kategorii je 

vyrovnaná, spotřebitel očekává u produktů ještě přidanou hodnotu, jakou můţe být inovace 

balení produktu či pořádání různých akcí.  
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Summary 
 

In its marketing communication, a traditional brand has to build on a set of values and 

characteristics which it carries from the past in order not to deter those consumers who tend to 

identify with these qualities. At the same time, the brand must adapt its strategies to the 

changing habits of the consumers, new trends on the market and the advances in the area of 

communication technologies. The aim of this thesis was to explore how the multinational 

food company Hero tackled this task when it took over Sunar, a traditional brand which for 

many epitomizes its category. 

 

First, the thesis provided this issue with a historical and social background and 

presented a case study of the Nestlé company. This court case and a subsequent consumer 

boycott brought about a significant change in the perception of not only marketing of the 

artificial infant formulae, but the use of artificial infant feeding as such. The consequent 

implementation of legislative regulations continues to influence marketing communication of 

the whole segment.  

 

Marketing communication of the brand was analyzed from the point of view of 

advertising strategies. General definitions of different strategies were applied to specific 

forms of advertising of the Sunar brand. Descriptive analysis explored the individual elements 

of the communication according to the communication channels. The thesis ends with a brief 

presentation of selected activities of breastfeeding organizations. 

 

Sunar is a great example of the use of “socialist nostalgia” in advertising. Today, we 

tend to forget that the original promotion of Sunar was a part of political ideology for which 

the socialist state building was far more important than parenting. Similarly, we tend to ignore 

the fact that the strongly affective campaign of a multinational brand aims to take advantage 

of the local trust in a traditional brand while the product no longer has much in common with 

it. Marketing communication of contemporary Sunar succeeds in hiding its primary goal – 

sale increase – and exploits the nostalgia of „Husak‟s children‟ and their mothers. 

 

With regard to the demographic prognosis, a further drop in the birth rate can be 

expected which means a decrease of the number of consumers of infant and child feeding. In 
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reaction, companies enlarge the assortment of their products by offering goods intended for 

different age groups as well as new flavours. Sunar today offers not only infant formulas, but 

attempts to widen the range of its products to serve the consumer for a longer period of time. 

Instant drinks, children biscuits, mixed fruits or children pasta provide an opportunity to 

extend the brand loyalty by several years. The call on emotions drawing on nostalgia is only 

used with milks and infant cereals as at the time, when today‟s parents created a relationship 

to the brand, Sunar only produced these two categories. This explains the different 

communication strategy of other sorts of products.  

In the harsh competition which exists in this segment, a brand may not rely on one 

type of customers. Since the quality of the products of the large companies in this category is 

equal, the consumer expects some kind of added value, which can be created by new types of 

packaging or marketing events.  
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Příloha 1: Televizní spoty  

(fotografie, zdroj: http://www.detskavyziva.cz/reklamy) 

 

 Sunar 24, 30 vteřin  

 Sunar počasí, 10 vteřin  

 Sunar raníček, 10 vteřin  

 Sunar tučnáci, 10 vteřin  
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http://www.detskavyziva.cz/player?v=sunar-pocasi
http://www.detskavyziva.cz/player?v=sunar-ranicek
http://www.detskavyziva.cz/player?v=sunar-tucnaci
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Příloha 3: Obaly Sunaru 

 (fotografie, zdroj: http://www.lineart.cz/brand-and-packaging/work/hero-sunar-sunarka-

sunarek/) 

   

   

    

Příloha 4: Plechová dóza na Sunar 

(fotografie, zdroj: www.kojeneckavyziva.eu) 

 

http://www.facebook.com/pages/Sunar/49469746838
http://www.lineart.cz/brand-and-packaging
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Příloha 5: Sunar – zdravá budoucnost 

(tisková zpráva, zdroj: http://www.pressweb.cz/tiskove-sdeleni/11171-sunar-%E2%80%93-

zdrava-budoucnost-pro-vase-deti) 

 

Tisková zpráva           12. březen 2009 

 

 

Sunar – zdravá budoucnost pro vaše děti!  
 

Baby boom – hned po sousloví „finanční krize“ jedna z nejpoužívanějších frází 

současnosti. Ne nadarmo, vždyť kam se člověk podívá, tam vidí maminky 

s kočárkem nebo ty nastávající se zakulaceným bříškem. Ať už máte doma 

v postýlce vašeho prvního potomka nebo vám po bytě běhá dětí víc, určitě si 

občas lámete hlavu s jejich výživou. Co je pro mé dítě nejlepší? To je základní 

otázka, kterou si kladou všechny maminky. Odpověď najdou nyní na serveru 

www.vyzivaprobudoucnost.cz, k němuž se aktivně hlásí společnost HERO 

CZECH, výrobce mléčné kojenecké výživy Sunar a dalších produktů dětské 

výživy.  

 

Jak vlastně projekt Výživy pro budoucnost funguje? Tým 

praktických dětských lékařů identifikoval sedm klíčových oblastí 

dětské výživy.  Na obalech produktů značky Sunar najdete 

informaci o vitaminech, minerálních látkách a dalších nutrientech, 

které příznivě ovlivňují danou zdravotní oblast dětské výživy. 

 

Pro růst zdravých kostí a zubů dítěte jsou klíčovými nutrienty 

vápník, fosfor, fluor, vitaminy C a D, a fakt, že produkt 

neobsahuje sacharózu neboli přidaný cukr. Pokud tedy produkt 

splňuje tyto podmínky nebo některé z nich, najdete na jeho obalu 

následující symbol: 

 

 

 

Pokud chcete myslet nejen na to, jak své miminko co nejrychleji nasytit, ale i na jeho 

zdravý vývoj a budoucnost, sáhněte v obchodech po produktech s logem „Výživy pro 

budoucnost“. Jsou to například zmiňované produkty značky Sunar. Tu jistě netřeba 

představovat i nezkušeným maminkám, vždyť Sunar provázel i nás na cestě naším raným 

dětstvím. Na rozdíl od tehdejší doby, kdy byl k dispozici jeden druh, máme nyní pro naše 

děti výběr pestřejší. Sunar se dělí na základní, prémiovou a speciální řadu, je k dostání i 

v několika příchutích. Novinkou je i Sunar 24 pro děti do šesti let. Pro vaše dítka je 

k dispozici nejen v práškové formě - mléčný a s jahodovou příchutí, ale také tekutý, který 

je již připravený v praktické plastové lahvičce.  

 

„Jelikož naše produkty jsou zaměřeny na výživu dětí, bylo zapojení do projektu Výživa pro 

budoucnost samozřejmostí. Věříme, že nám roste generace uvědomělých maminek a 

jejich zdravých dětí,“ dodává na závěr optimisticky Katarína Balcová, brand manažerka 

značky Sunar. 

 

 

 

 

http://www.vyzivaprobudoucnost.cz/
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Tipy na produkty značky Sunar: 

 

 

 

 

 

Sunar Premium je pokračovací sušená mléčná výživa určená dětem od 

ukončeného šestého měsíce. K dostání je bez příchutě nebo s přírodní 

banánovou příchutí, obsahuje vše potřebné k výživě vašeho miminka – 

symbolů Výživy pro budoucnost na něm najdete hned několik! A navíc skvěle 

chutná – chutnal nám, chutná našim dětem. 

 

 

 

Sunar Complex Premium je určen dětem od ukončeného dvanáctého 

měsíce věku, v prodeji je ve čtyřech příchutích – bez příchutě, vanilkový, 

kakaový a banánový a vaše děti ho budou prostě milovat. Sunar Complex 

Premium nasytí i toho největšího rošťáka a postará se o jeho zdravou 

budoucnost!  

 

 

 

 

Sunar 24 je novinkou, která je vhodná pro děti od dvou do šesti let. 

Připravit si ho můžete jako běžný Sunar pouhým přidáním vody. 

K dispozici je ve dvou variantách – mléčné a jahodové. Na cesty a pro 

rychlou přípravu je pak určena jeho tekutá varianta Sunar 

24 v praktické 500ml lahvičce, která  představuje denní 

doporučenou dávku mléka určenou pro tento věk. Svým 

vhodnějším složením nezatěžuje organismus dítěte tak jako 

mléko kravské. Je ideální jako zdravá svačinka a díky jeho 

balení v lahvičce jej snadno můžete vzít i na procházku nebo na hřiště.     

          

 

 

www.sunar.cz  

 

 

Pro více informací prosím kontaktujte:                                                            

 

Radka Dokulilová 
 

Public Relations 
ConPro, s.r.o.  
 

email: radka@conpro.cz  
Tel.: + 420 222 310 050 

GSM: + 420 774 303 039 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.sunar.cz/
mailto:radka@conpro.cz
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Příloha 6: Barbora Špotáková - rozhovor 

(tisková zpráva, zdroj: http://www.pressweb.cz/zprava/9278-kazdy-muze-prozit-svou-

olympiadu-rika-bara-spotakova) 

 

Každý si může prožít svou olympiádu, říká Bára Špotáková   
Bára Špotáková se ziskem zlaté 

olympijské medaile i skvělým světovým 

rekordem na Světovém atletickém finále 

bezesporu stala současnou královnou 

sportu; atletika kraluje sportovnímu trůnu 

již hezky dlouho. Čím by však bylo toto 

krásné sportovní odvětví, kdyby se 

neobjevovaly stále nové adeptky a adepti 

na královský trůn? Corny Středoškolský 

atletický pohár je svou dlouholetou tradicí 

a pojetím ideální příležitostí, jak si mladí 

mohou změřit síly a prokázat sportovního 

ducha. Výzva je to jistě lákavá, zvlášť 

když jeho patronkou je čerstvá olympijská vítězka a světová rekordmanka 

Bára Špotáková! Letošní ročník je již 27. v řadě a právě teď nadešel jeho 

čas. A proto se s Bárou scházíme k malému popovídání o atletice a jejích 

nadějích.  

Na spojení s Corny SŠAP Bára vzpomíná: „Přebírala jsem žezlo v roce 2006 po 

Tomáši Dvořákovi, který už něco dokázal, ale já ještě ne. Dostala jsem 

divokou kartu a tu jsem hned naplnila medailí v Göteborgu.  Byla to taková 

vzájemná radost.“.  Atletická soutěž pro mladé středoškoláky probíhá ve třech 

kolech, vrcholem je, jak jinak, celorepublikové finále.  Co pro Báru znamená být tváří 

poháru?  Především se účastní soutěží a její osobní příběh je tahákem. Úspěch 

nabudí každého sportovce a je motivací i pro druhé.  

V době, která je zaměřena především na úspěch, člověka napadá, jak si stojí taková 

soutěž, jakou Corny SŠAP je? Je pro mládež zajímavá? Není jen pro úzký kruh těch, 

kdo se atletice věnují? Bářina odpověď je víc než příjemná: „ Kdepak, pohár je tu 

pro všechny všeobecně nadané děti, které si chtějí zkusit zasoutěžit a změřit 

své síly.  Zažila jsem kluka, který přišel, předvedl úžasný skok do výšky a 

pak se ukázalo, že „jenom“ hraje fotbal, žádný atlet to nebyl. Děti prožijí 

opravdovou závodní atmosféru, ač je atletika individuální sport, uplatní zde i 

týmového ducha, protože se soutěží v družstvech. A navíc – hlásí se ke své 

škole, což jim mnohdy moc neříká.“.  Z toho, co Bára říká, vyznívá, a také se na 

tom shodujeme, že vše „je v lidech“. Na jedné straně musí být děti chtivé pohybu a 

na druhé straně nadšení rodiče, učitelé, prostě kdokoliv, kdo jim nabídne alternativu 

sezení u počítače a pro sport, třeba jen rekreační, je získá.  Z těch pak vyrostou 

závodníci pro Corny Středoškolský atletický pohár i jiné soutěže.   

Od této úvahy je jen krůček k otázce, co sport člověku do života dává.  Vždyť ne 

každý dosáhne vysněného vrcholu, sportovní kariéru provázejí i neúspěchy. Jaký to 

má pro život přínos? S odpovědí Bára ani nezaváhá: „Smysl to samozřejmě má 

vždy! Nejpodstatnější je, že si člověk změří své síly, pozná své možnosti i 

limity. Někteří lidé k tomu nemají vůbec příležitost a nejsou soudní.  A 

vlastní prožitek se nedá s ničím srovnat! A už vůbec ne s hrami, kde má 

každý deset životů a dostává se tak trochu mimo realitu. Nemluvě o 

trpělivosti, žádný úspěch nepřijde sám a málokdy se dostaví rychle.“   

 

A teď malý bleskový dotazník 
Přednosti atletiky? 

B.Š.  Je to sport, který si může zkusit každý. Stačí vzít tenisky a jít si něco 

uběhnout, doskočit…To je na ní úžasné.   A je to spravedlivý sport – změří se 
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čas nebo vzdálenost a je to.  Atletika není tak zkažená penězi.  

Je atletika stále královnou sportu? 

B.Š.  Určitě je, během atletických soutěží bylo na olympiádě stále nabito!  

Co Vás nejvíc lákalo v dětství – radost z pohybu nebo soutěžení? 

B.Š.  Oboje! Ale radost z pohybu je to hlavní. Člověku je potom dobře. 

Co vzkážete svým možným nástupcům a nástupkyním?  

B.Š.  Sport stojí za to! Olympiáda je krásný vrchol, ale každý závod na 

dlouhé cestě k němu byl důležitý! Olympiáda je něčím navíc, v čem jsem 

dostala šanci. Každý závod v mém životě mně přinesl srovnatelné prožitky, 

znamenalo to pro mě vždycky hrozně moc! I ti, kdo si zasoutěží na Corny 

Středoškolském atletickém poháru, poznají krásu závodění, radost, dojetí i 

zklamání. Jako na Olympiádě… 

 V duchu hesla...ne každý je vítěz...ale každý může vyhrát...ale někteří k tomu 

potřebují  naši pomoc...došlo na loňském finále Corny Středoškolského 

atletického poháru k vtipnému a jemnému spojení sportovního výkonu 

s charitativním počinem, které posloužilo dennímu centru pro těžce postižené Utilis. 

Za každý metr, kam doletěl oštěp vedený Bářinou rukou, poskytla společnost Hero, 

výrobce cereálních tyčinek, 1000 korun. Loni činila celková částka 57.570 korun.  

Přejeme Báře, aby letošní charitativní hod byl hodně dlouhý a světový rekord nechť 

v další sezóně překoná jen ona sama! Všem ostatním malým i větším rekreačním i 

vrcholovým sportovcům přejeme hodně sportem zanícených lidí kolem sebe, 

krásných sportovních zážitků korunovaných třeba vítězstvím na Corny 

Středoškolském atletickém poháru, na olympiádě. 
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Příloha 7: Vyrostli jsme na Sunaru  

(tisková zpráva, zdroj: http://www.pressweb.cz/zprava/9708-vyrostli-sunaru)  

Vyrostli jsme na Sunaru 

30. Říjen 2008 - 10:30, Renata 

 

Ţivot kaţdého z nás byl kdysi spjatý se Sunarem stejně jako později s jednou stejnou  

mikinou, kterou nosily všechny děti ve školce a tím samým penálem, který si přinesli všichni 

noví školáčci do první třídy.  

Některé hodnoty, jako například právě Sunar, zůstávají, jiné, jako jednota ve všem, zase 

odcházejí. Uţ tedy nemáme jen jeden jediný Sunar, na kterém jsme všichni vyrůstali, ale 

můţeme uţ našim dětem nabídnout mnoho příchutí a druhů. Jakých? 

Řada Sunar se dělí na základní a prémiovou: 

 Základní sloţení všech mlék Sunar se vyznačuje obsahem mléčného tuku, vyváţeným 

obsahem vitaminů a minerálů, optimální hladinou jodu a ucelenou skupinou 

antioxidantů.  

 Prémiová řada obsahuje u jednotlivých produktů nad rámec základního sloţení mlék 

Sunar další významné nutrienty, např, prebiotikum – oligofruktózu, betakaroten, 

navýšenou hladinu vápníku, maltodextrin a fluor. 

Rozcestník produktů řady Sunar podle věku:  

Dítě starší šesti měsíců 

 Sunar Premium (balení 300 g, 135,90 Kč; balení 600 g, 

249,90 Kč) 

 Sunar Premium banán (balení 600 g, 249,90 Kč) 

Dítě starší deseti měsíců 

 Sunar Originál (balení 400 g, 135,90 Kč; balení 800 g, 

249,90 Kč) 

Dítě starší dvanácti měsíců 

 Sunar Complex Premium (balení 600 g, 249,90 Kč) 
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 Sunar Complex Premium banán (balení 600 g, 249,90 Kč) 

 Sunar Complex Premium vanilka (balení 600 g, 249,90 Kč) 

 Sunar Complex Premium kakao (balení 600 g, 249,90 Kč) 

"Samozřejmě se snaţíme našim zákaznicím nabídnout stále něco nového, ale zase nechceme 

produkty doslova chrlit. Dbáme na tradici, které si velice povaţujeme – Sunar je na českém 

trhu svou stálostí spíše výjimkou. Proto je pro nás na prvním místě udrţet jeho jméno a 

dobrou pověst, čehoţ dosahujeme kvalitou, chutí a také zmíněnými novinkami jako jsou 

příchutě banán, kakao a vanilka," říká Jiří Zedek ze společnosti Hero, která je výrobcem a 

dodavatelem značky Sunar i dalších produktů z řad dětské výţivy.    

 

Nápomocny jsou novým maminkám, které si občas přece jen nevědí se svým miminkem rady, 

také webové stránky společnosti Hero, kde pod odkazem www.sunar.cz najdou mnoho 

uţitečných informací. A pokud nevíte, jak vaše děťátko zabavit v době, kdy studujete 

informace o jeho růstu a výţivě, pusťte mu třeba oblíbenou ukolébavku ze "Sunar rádia", 

které najdete v sekci zábava.  

 

Nechme další generaci vyrůst na Sunaru!  

Historie a současnost společnost HERO  

Společnost HERO byla zaloţena v Lenzburgu v roce 1886 Gustavem Henckellem a Gustavem 

Zeilerem. V roce 1889 byla přejmenována na "Henckell und Roth" po tehdejších 

společnících. Z prvních dvou písmen jejich jmen pak později vznikl název společnosti, jenţ je 

uţíván dodnes: HERO. Dnes je HERO přední švýcarská potravinářská společnost s 

významnou pozicí na evropském trhu dětské výţivy, zpracování ovoce a cereálních výrobků. 

Společnost HERO v ČR a SR 

Společnost HERO Group přebrala v dubnu roku 2004 značky tradiční dětské výţivy Sunar, 

Sunarka, Sunárek a Gravimilk. Vzhledem k této skutečnosti byla v Praze zaloţena pobočka 

HERO CZECH s.r.o.  a v Nitře HERO SLOVAKIA s.r.o. Od 1. března 2005 přebrala 

společnost HERO CZECH a HERO SLOVAKIA rovněţ zodpovědnost za své značky 

cereálních tyčinek Corny a dţemů Schwartau na českém a slovenském trhu.   

Více na: www.hero.cz  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sunar.cz/
http://www.hero.cz/
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Příloha 8: Vyrostli jsme na Sunaru - Pohlreich 

(fotografie tištěné reklamy, zdroj: časopis Maminka, ročník 2008)  
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Příloha 9: Vyrostli jsme na Sunaru - Špotáková 

(fotografie tištěné reklamy, zdroj: http://www.detskavyziva.cz/reklamy)  
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Příloha 10: Vyrostli jsme na Sunaru - Macháček 

(fotografie tištěné reklamy, zdroj: http://www.detskavyziva.cz/reklamy)  

 

 


