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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá komunikačními aktivitami značky Staropramen Cool 

v časovém rozmezí 2011–2014. Jejím hlavním cílem je metodou komparativní analýzy 

porovnat komunikační aktivity značky v jednotlivých letech a popsat, jak se během let 

měnily. Vedlejším cílem práce je zjistit, jaké jsou společné a odlišné prvky komunikace 

v segmentu ochucených piv. Úvodní část práce se věnuje segmentu s ochucenými pivy, 

vysvětluje jeho vznik a vývoj. Práce se dále zabývá konkurenčními značkami značky 

Staropramen Cool a rozebírá jejich komunikační aktivity. Další část uvádí společnost 

Pivovary Staropramen, do jejíhož portfolia značka Staropramen Cool patří. Následuje 

pohled na značku Staropramen Cool z marketingového hlediska a samotná komparativní 

analýza jejích komunikačních aktivit. Největší pozornost je věnována reklamě, podpoře 

prodeje, sponzoringu, online komunikaci a public relations, jakožto nástrojům, kterými 

značka komunikuje s koncovým spotřebitelem. Závěrečná část práce obsahuje 

zhodnocení výsledků komparace komunikačních aktivit značky ve vymezeném časovém 

období a vyhodnocuje problémy v komunikaci. Dále jsou uvedeny společné a odlišné 

prvky komunikace v rámci celého segmentu. 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with communication activities of Staropramen Cool brand in 

the timeframe 2011–2014. Its main objective is to compare communication activities in 

individual years by the method of comparative analysis and to describe how they 

changed over the years. The secondary objective is to determine what are the common 

and different elements of communication in the segment of flavoured beer. The first part 

of the thesis deals with the segment of flavoured beer, explains its origin and 

development. Then, the thesis is focused on the competing brands of Staropramen Cool 

brand and analyses their communication activities. The next part introduces Pivovary 



   

Staropramen company, whose portfolio includes Staropramen Cool brand. The 

following part is focused on Staropramen Cool brand and its marketing aspects and 

includes coparative analysis of its communication activities. Most attention is paid to 

advertising, sales promotion, sponzoring, online communication and public relations as 

tools by which the brand communicates with consumers. The final part includes the 

results of the comparison of the brand communication activities in the defined 

timeframe and evaluate communication problems. Then, the common and different 

elements of communication in the segment are revealed. 
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Úvod 

Ve své bakalářské práci se budu věnovat komunikačním aktivitám v segmentu 

ochucených piv. Tento tržní segment se v České republice výrazněji rozvinul v roce 

2011 s nástupem značky Staropramen Cool. Během období, které budu ve své práci 

sledovat, tedy mezi lety 2011–2014, zaznamenal tento segment výrazné změny. Po 

počátečním úspěchu a prudkém nárůstu následoval značný pokles.  

Ve své práci se zaměřím na značku Staropramen Cool. Tuto značku jsem zvolila 

vzhledem k tomu, že se jedná o první značku, která do segmentu u nás vstoupila a 

výrazně tak přispěla k jeho vytvoření, zároveň je lídrem na trhu ochucených piv. Mým 

cílem je zjistit, zda se v průběhu sledovaného období změnila komunikace této značky a 

pokud ano, jakým způsobem a zda změna komunikace reagovala na vývoj segmentu. 

Kromě značky Staropramen Cool budu věnovat pozornost i hlavním konkurenčním 

značkám a jejich komunikačním aktivitám a budu zjišťovat, jaké jsou shodné prvky 

komunikace v segmentu ochucených piv a v čem se liší. Pro výzkum využiji metody 

komparativní analýzy. 

Práci rozdělím do šesti základních kapitol. V první kapitole teoretické části 

uvedu český trh s ochuceným pivem a provedu analýzu konkurenčních značek. V druhé 

kapitole představím společnost Pivovary Staropramen, její historii, současnost a 

portfolio. Ve třetí kapitole se zaměřím na značku Staropramen Cool, popíšu její 

marketingový mix, provedu SWOT analýzu značky a zmíním omezení reklamy pro 

pivní produkty. V další kapitole popíšu metodu práce a následně v praktické části 

provedu komparativní analýzu komunikačních aktivit podle jednotlivých let. V šesté 

kapitole uvedu výsledky svého výzkumu.  

Pro větší vhled do problematiky značky Staropramen Cool jsem oproti tezi 

zařadila podkapitoly positioning, cílová skupina, vlastnosti a hodnoty značky. 

Informace o uvedení značky na trh a vývoji trhu jsem zařadila do úvodní kapitoly o trhu 

s ochuceným pivem. 

Pro teoretický rámec své práce využiji knihy o marketingové komunikaci, 

případně o některé z jejích částí. Dále budu čerpat z knih týkajících se pivovarnictví a 

pivovarů v České republice. Při analýze komunikačních aktivit konkurenčních značek 

budu vycházet zejména z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou tiskové zprávy, mediální 

výstupy, webové stránky či sociální sítě. Při analýze komunikačních aktivit značky 

Staropramen Cool budu kromě těchto zdrojů využívat také interní dokumenty 
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společnosti Pivovary Staropramen a informace poskytnuté zaměstnanci společnosti 

Pivovary Staropramen při osobních rozhovorech. 
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1. Český trh s ochuceným pivem 

1.1 Charakteristika produktu 

Ve své bakalářské práci se věnuji segmentu ochucených piv. V médiích se 

můžeme setkat s vícero označeními této kategorie produktů, kromě ochucených piv 

například s beermixy, radlery
1
, ovocnými pivy či pivními limonádami. Z legislativního 

hlediska se jedná o nápoje na bázi piva, které dělíme na další dvě kategorie: kvašený 

sladový nápoj a míchaný nápoj na bázi piva.
2
 Do první zmíněné kategorie se řadí 

například značka Frisco, kterou vlastní Plzeňský Prazdroj. Do druhé uvedené kategorie 

spadá právě značka Staropramen Cool. Této kategorii se budu věnovat ve své 

bakalářské práci. 

Jako beermixy můžeme označit mix piva a ovocné limonády, většinou v poměru 

1:1. Výsledný produkt obsahuje většinou kolem 2 % alkoholu. 

Vytvoření nápoje, ve kterém se mísí pivo a limonáda, bývá nejčastěji 

přisuzováno restauratérovi Franzi Xaveru Kuglerovi. Nápoj měl údajně poprvé 

nabídnout zákazníkům v roce 1922.
3
 Kugler provozoval restauraci u cyklistické stezky 

nedaleko Mnichova. Podle legendy během jednoho horkého dne hrozilo, že dojde 

zásoba piva, zatímco limonády bylo ještě dost. Kugler proto smíchal tyto dva nápoje 

v poměru 1:1 a výsledný mix podával cyklistům. Odtud pochází i jeho název, slovo 

radler v němčině znamená cyklista.
4
 

 

                                                 
1
 Takto se označují zejména v Německu, HASÍK, Tomáš. Svět piva a piva světa. 1. vyd. Praha: Grada, 

2013, s. 93. ISBN 9788024746487. 
2
 Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb.,o 

potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro 

nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a 

medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí. In: Sbírka 

zákonů. 31. 12. 1997. Dostupné z: 

http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1007482&docType=ART&nid=11816 
3
 STEMPFL, Wolfgang. The Oxford companion to beer. New York: Oxford University Press, c2012, s. 

686. ISBN 0195367138. 
4
 HASSANI, Nadia. Spoonfuls of Germany: culinary delights of the German region in 170 recipes. New 

York: Hippocrene Books, c2004, s. 249. ISBN 0781810574. 
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1.2 Vznik segmentu 

Češi bývají právem označováni jako „národ pivařů“. Stále vedou světové 

žebříčky ve spotřebě piva na obyvatele.
5
 I přes tento fakt prošel tuzemský pivní trh 

v posledních letech řadou proměn. Spotřeba piva v Česku v několika posledních letech 

prudce klesla
6
, což dokazují údaje Českého svazu pivovarů a sladoven.

7
 Největší propad 

nastal mezi lety 2009 a 2010, kdy v roce 2009 dosáhla celková produkce pivovarů 

v Česku pro tuzemské spotřebitele 16,7 milionů hektolitrů, o rok později to bylo 1,6 

milionů hektolitrů méně.
8
 Zmenšují se rozdíly mezi prodeji dvou nejprodávanějších 

typů piva u nás – výčepního piva a ležáku. Podíl spotřeby výčepního piva na celkové 

spotřebě piva v Česku klesá, zatímco stoupá podíl ležáku.
9
  

Toto všechno byly aspekty pivního trhu, ze kterých vycházel inovační tým 

společnosti Pivovary Staropramen při vývoji nového produktu, potažmo nového 

segmentu na českém trhu. Pokud bychom se podívali na okolní trhy v rámci Evropy, 

největší úspěch ochucených piv bychom zaznamenali na německém trhu. V roce 2008 

tvořila ochucená piva 7 % tamního pivního trhu a segment se těšil rychlému růstu.
10

 

V Rakousku spotřeba radlerů mezi roky 2008 a 2010 stoupala, ačkoli zbytek pivního 

trhu klesal.
11

 

Inovační proces popisuje Miroslav Karlíček: „Samotný inovační proces začíná 

nápadem. Ten může vzejít ze samotné organizace (z oddělení výzkumu a vývoje, 

marketingového či prodejního oddělení, výrobního oddělení atp.) nebo z externího 

prostředí … Další fází inovačního procesu je odhad poptávky a ziskovosti, po níž 

                                                 
5
 AKKOC, Raziye. Beer sales around the world - who drinks the most? The Telegraph [online]. [cit. 

2015-02-17]. Dostupné z: 

http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/retailandconsumer/leisure/11237013/Mapped-Beer-

sales-around-the-world-who-drinks-the-most.html 
6
 Propad nastal zejména vlivem ekonomické krize a navýšení spotřební daně na pivo. 

7
 ŠÁMAL, František a Richard PAULŮ. Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2013. In: 

[online]. [cit. 2015-02-13]. Dostupné z:http://www.ceske-

pivo.cz/sites/default/files/dokumenty_tz/2014_04_zprava_hospodarske_vysledky_oboru_za_2013-

final.pdf 
8
 Ibidem 

9
 Ibidem 

10
 BIRD, David a Daniel GREIS. Does Foster's Radler signal a new dawn for beer and lemonade 

mixes? DATAMONITOR [online]. [cit. 2015-03-08]. Dostupné z: 

http://www.datamonitor.com/store/News/does_fosters_radler_signal_a_new_dawn_for_beer_and_lemona

de_mixes?productid=B479A437-629D-4E9C-86D9-DD0A11D316D4 
11

 BRINK, Marjolein, Siegnaida GOSEPA, Geerten KRUIS, Elske ORANJE, Matthijs UYTERLINDE, 

Bram BERKHOUT a Walter DE WIT. BREWERS OF EUROPE. The Contribution made by Beer to the 

European Economy. Amsterdam, 2011. 

http://www.ceske-pivo.cz/sites/default/files/dokumenty_tz/2014_04_zprava_hospodarske_vysledky_oboru_za_2013-final.pdf
http://www.ceske-pivo.cz/sites/default/files/dokumenty_tz/2014_04_zprava_hospodarske_vysledky_oboru_za_2013-final.pdf
http://www.ceske-pivo.cz/sites/default/files/dokumenty_tz/2014_04_zprava_hospodarske_vysledky_oboru_za_2013-final.pdf
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následuje samotný vývoj a testování produktu.“
12

 Jako příklad úspěšné inovace uvádí 

Karlíček právě uvedení značky Staropramen Cool, které ovlivnilo i ostatní pivovary. 

Značka Staropramen Cool ovšem nebyla prvním pokusem uspět na českém trhu 

s radlerem. Již v roce 2002 byla na trh uvedena značka Krušovice Radler.cz. Produkt se 

prodával do roku 2009, ovšem bez výraznějšího úspěchu.
13

 O dva roky později, 

v květnu roku 2011, přišla společnost Pivovary Staropramen s novou značkou 

Staropramen Cool. Touto novinkou společnost cílila především na mladé dospělé. 

Launch značky byl doprovázen kampaní s názvem „Uhas žízeň Lemonem“.
14

 

Úspěch produktu zcela předčil očekávání. Zatímco původní plán prodeje byl na 

úrovni 30 000 hl
15

, za sedm měsíců roku 2011 se prodalo přes 100 000 hektolitrů.
16

 

Úspěšné bylo také zavedení produktu z hlediska prodejní sítě. Po třech měsících byl 

Staropramen Cool Lemon zalistovaný u všech velkých retailových řetězců a ve většině 

maloobchodních sítí. Kromě toho jej nabízelo více než 4000 provozoven z on-trade 

kanálu.
17

 

O uvedení značky na trh můžeme hovořit jako o průlomové inovaci, která ve 

spojení se silnou marketingovou podporou vytvořila nový segment. O průlomových 

inovacích se zmiňuje ve své knize Jiří Fotr takto: „Průlomové inovace jsou svým 

charakterem nezaměnitelné, a právě ty posouvají firmu do vůdčí pozice na trhu a 

umožňují získat náskok před konkurencí.“
18

 Na spotřebitele zapůsobil efekt novosti, 

díky němuž produkt vyvolal velký zájem veřejnosti. 

Ukázalo se, že pro beermixy je na českém trhu prostor a že se tento produkt trefil 

do vkusu českých spotřebitelů. Přibližně jedna třetina objemu ochucených piv se ze 

začátku generovala ze spotřeby balených vod a jedna třetina ze spotřeby sycených 

                                                 
12

 KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, s. 160-161. ISBN 978-80-

247-4208-3. 
13

 HOŘČICA, Jiří. Ochucená piva? Dříve zdroj posměchu, dnes prodejní hit. Lidovky.cz [online]. [cit. 

2015-02-17]. Dostupné z:http://byznys.lidovky.cz/ochucena-piva-sklizeji-u-cechu-cim-dal-vetsi-uspech-

fwy-/moje-penize.aspx?c=A120829_162929_moje-penize_ziz 
14

 Žízeň se letos v létě bude hasit Staropramen Cool Lemonem – novým pivem s osvěžující chutí citrónu a 

nízkým obsahem alkoholu: Tisková zpráva. Pivovary Staropramen [online]. [cit. 2015-02-17]. Dostupné 

z: http://www.pivovary-staropramen.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy-a-zajimavosti/archivy-dle-

roku/2011/zizen-se-letos-v-lete-bude-hasit-staropramen-cool-lemonem---novym-pivem-s-osvezujici-

chuti-citronu/ 
15

 NOVÁKOVÁ, Kristýna. Zhodnocení uvedení značky Staropramen Cool na český trh. Praha, 2013. 

Bakalářská prácce. Vysoká škola ekonomická v Praze. 
16

 Interní zdroje společnosti Pivovary Staropramen 
17

 Uhas žízeň Lemonem. Effie Awards [online]. [cit. 2015-04-19]. Dostupné 

z: http://www.effie.cz/vysledky-effie/rocnik-2012/uhas-zizen-lemonem/ 
18

 FOTR, Jiří. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, s. 101. 

Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3985-4. 

http://byznys.lidovky.cz/ochucena-piva-sklizeji-u-cechu-cim-dal-vetsi-uspech-fwy-/moje-penize.aspx?c=A120829_162929_moje-penize_ziz
http://byznys.lidovky.cz/ochucena-piva-sklizeji-u-cechu-cim-dal-vetsi-uspech-fwy-/moje-penize.aspx?c=A120829_162929_moje-penize_ziz
http://www.pivovary-staropramen.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy-a-zajimavosti/archivy-dle-roku/2011/zizen-se-letos-v-lete-bude-hasit-staropramen-cool-lemonem---novym-pivem-s-osvezujici-chuti-citronu/
http://www.pivovary-staropramen.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy-a-zajimavosti/archivy-dle-roku/2011/zizen-se-letos-v-lete-bude-hasit-staropramen-cool-lemonem---novym-pivem-s-osvezujici-chuti-citronu/
http://www.pivovary-staropramen.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy-a-zajimavosti/archivy-dle-roku/2011/zizen-se-letos-v-lete-bude-hasit-staropramen-cool-lemonem---novym-pivem-s-osvezujici-chuti-citronu/
http://www.effie.cz/vysledky-effie/rocnik-2012/uhas-zizen-lemonem/
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limonád.
19

 Vzhledem k tomu, že beermixy preferuje jiná skupina spotřebitelů, než jsou 

„tradiční pivaři“, získávají tím pivovary nové zákazníky, kteří by běžně pivo nepili 

(například ženy a mladí dospělí). Tím pádem růst segmentu ochucených piv nevzniká 

na úkor jiných druhů piv.
20

 Z tohoto hlediska můžeme trh s ochuceným pivem označit 

jako tržní výklenek. Tržní výklenky jsou dílčí segmenty celkového trhu.
21

 Pokud 

budeme považovat trh s pivem za primární trh, pak mezi jeho tržní výklenky můžeme 

zařadit například trh s nealkoholickým pivem či právě trh s ochuceným pivem. 

Podmínky, které určují úspěch tržních výklenků, uvádí Gustav Tomek: „Analýza 

vhodnosti obsazení tržního výklenku musí být podmíněna vyhodnocením řady faktorů, 

které odlišují jeho nabídku od jiných tržních nabídek. Není možno založit konkurenční 

výhodu pouze na jedné vlastnosti produktu, ale musí jít o souhru řady komponentů 

(vzhled a podstata produktu, jeho funkční vlastnosti, původ produktu, celkové image, 

základní a vedlejší funkce produktu, použité technologie, poskytované doprovodné 

služby, odbytová cesta – zejména v konfrontaci s časem potřebným k získání produktu, 

cena, jakost atp.).“
22

 

 

1.3 Vývoj segmentu 

Na nečekaný úspěch Staropramenu Cool navázala v dalším roce i řada jiných 

českých pivovarů včetně těch největších. Pivovar Gambrinus přišel s beermixem 

Gambrinus Ochucený, Zlatopramen uvedl produkt Zlatopramen Radler. Na konci letní 

sezóny roku 2012 mělo ochucené pivo ve svém portfoliu na 25 tuzemských pivovarů.
23

 

Po nástupu značky na trh v roce 2011 získala společnost Pivovary Staropramen 

naprosto dominantní postavení na trhu s ochucenými pivy. Značka Staropramen Cool 

zaujímala do konce roku 2011 99 % trhu s ochucenými pivy.
24

 

                                                 
19

 Interní zdroje společnosti Pivovary Staropramen 
20

 ŠTĚTKA, Matěj. Birell útočí na beermixy. E15 [online]. [cit. 2015-03-08]. Dostupné 

z: http://euro.e15.cz/archiv/birell-utoci-na-beermixy-987369 
21

 TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Střety marketingu: uplatnění principu marketingu ve firemní 

praxi. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 6-7. ISBN 80-7179-887-8. 
22

 TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Střety marketingu: uplatnění principu marketingu ve firemní 

praxi. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 7. ISBN 80-7179-887-8. 
23

 HOŘČICA, Jiří. Ochucená piva? Dříve zdroj posměchu, dnes prodejní hit. Lidovky.cz [online]. [cit. 

2015-02-17]. Dostupné z:http://byznys.lidovky.cz/ochucena-piva-sklizeji-u-cechu-cim-dal-vetsi-uspech-

fwy-/moje-penize.aspx?c=A120829_162929_moje-penize_ziz 
24

 NOVÁKOVÁ, Kristýna. Zhodnocení uvedení značky Staropramen Cool na český trh. Praha, 2013. 

Bakalářská prácce. Vysoká škola ekonomická v Praze. 

http://euro.e15.cz/archiv/birell-utoci-na-beermixy-987369
http://byznys.lidovky.cz/ochucena-piva-sklizeji-u-cechu-cim-dal-vetsi-uspech-fwy-/moje-penize.aspx?c=A120829_162929_moje-penize_ziz
http://byznys.lidovky.cz/ochucena-piva-sklizeji-u-cechu-cim-dal-vetsi-uspech-fwy-/moje-penize.aspx?c=A120829_162929_moje-penize_ziz
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Na grafu č. 1 jsou pro ilustraci uveden vývoj trhu s ochucenými pivy od roku 

2011 do roku 2012. Objem prodejů ochucených piv v roce 2011 jsem pro účely této 

bakalářské práce označila jako výchozí stav s hodnotou 100 %, od níž se odvíjejí 

hodnoty v následujících letech. Data jsou zaokrouhlena na celá čísla.   

Po úspěchu, který značka Staropramen Cool zaznamenala v roce 2011, se do 

segmentu ochucených piv zapojily další značky, jak jsem již zmínila výše. Z hlediska 

objemu prodejů jsou největší konkurencí značky Staropramen Cool ve sledovaném 

období značky Gambrinus Radler a Zlatopramen Radler. Vzhledem k tomu, že v roce 

2012 byly na trhu další značky, které si trh mezi sebe rozdělily, snížil se podíl značky 

Staropramen Cool na trhu, stále ovšem měla značka nadpoloviční podíl. Prodeje 

Staropramenu Cool mezi lety 2011 a 2012 vzrostly. Značně se také zvýšily celkové 

prodeje v tomto segmentu. V roce 2012 byl trh s ochuceným pivem více než 

trojnásobný oproti roku 2011. 

V roce 2013 došlo k poklesu prodejů oproti roku 2012. Značka Staropramen 

Cool snížila svůj podíl na trhu, stále byla lídrem trhu s ochucenými pivy. Snížení podílu 

na trhu tří největších značek je způsobeno vstupem nových značek do segmentu. 

Značky Gambrinus Radler a Zlatopramen Radler si vyměnily pozice druhé a třetí 

značky na trhu. V roce 2013 byla druhou nejprodávanější značkou v segmentu 

ochucených piv Gambrinus Radler, na třetím místě pak Zlatopramen Radler. Pokles 

prodejů v roce 2013 můžeme přisoudit tomu, že prodeje beermixů ovlivňuje více než 

jiná piva počasí a jedná se o velmi sezónní produkt.
25

 V roce 2013 byla letní sezóna 

poměrně chladná a narušily ji také červnové povodně. Kromě toho opadl zájem 

spotřebitelů způsobený efektem novosti. 

V roce 2014 došlo opět k meziročnímu poklesu prodejů v segmentu. Podíl 

značky Staropramen Cool na trhu zůstal srovnatelný s rokem 2013, další dvě největší 

konkurenční značky svůj podíl na trhu mírně snížily. 

Největší vliv na pokles celého segmentu měl segment nealkoholických nápojů, 

který reagoval na své ztráty silnějšími aktivitami na podporu produktů. Dalším 

aspektem, který ovlivnil trh s ochuceným pivem, byl nástup ciderů, které u nás začaly 

v roce 2013 prodávat velké pivovary. Právě cider má podobné atributy jako radlery, 

                                                 
25

 Interní zdroje společnosti Pivovary Staropramen 
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tedy osvěžující ovocnou chuť a nižší obsah alkoholu, a preferují je stejné cílové skupiny 

– ženy a mladí dospělí.
26

  

Graf 1Vývoj prodejů v segmentu ochucených piv 

 

Zdroj: Interní zdroje společnosti Pivovary Staropramen, vlastní zpracování autorky 

 

1.4 Konkurenční značky 

V této kapitole se budu věnovat konkurenčním značkám značky Staropramen 

Cool. Za konkurenty pro účely této bakalářské práce považuji míchané nápoje na bázi 

piva, které spojují pivo a ovocné šťávy či limonády. Tyto produkty mají nižší obsah 

alkoholu než klasické pivo, u několika značek se jedná i o nealkoholické verze. 

1.4.1 Gambrinus Radler 

Plzeňský Prazdroj se zapojil do segmentu ochucených piv v roce 2012 

s produktem Gambrinus Ochucený, v prvním roce nabídl dvě varianty příchutí – Řízný 

citrón a Limetka & Bezinka. Jedná se o míchaný nápoj z piva Gambrinus a ovocných 

šťáv. Jako charakteristické vlastnosti produktu společnost uvádí nízký obsah alkoholu a 

osvěžující chuť.
27

 

                                                 
26

 ČTK. Spotřeba pivních mixů klesá, ale roste obliba ciderů. Deník.cz [online]. [cit. 2015-04-06]. 

Dostupné z: http://www.denik.cz/ekonomika/trh-pivnich-mixu-klesa-ale-roste-obliba-cideru-

20140629.html 
27

 Kiki a Maki uvádí na trh Gambrinus Šťavnatý grep: Tisková zpráva. Plzeňský Prazdroj [online]. [cit. 

2015-03-15]. Dostupné z:http://www.prazdroj.cz/cz/media/archiv-tiskovych-zprav/tiskove-zpravy/1196-

kiki-a-maki-uvadi-na-trh-gambrinus-stavnaty-grep 

http://www.denik.cz/ekonomika/trh-pivnich-mixu-klesa-ale-roste-obliba-cideru-20140629.html
http://www.denik.cz/ekonomika/trh-pivnich-mixu-klesa-ale-roste-obliba-cideru-20140629.html
http://www.prazdroj.cz/cz/media/archiv-tiskovych-zprav/tiskove-zpravy/1196-kiki-a-maki-uvadi-na-trh-gambrinus-stavnaty-grep
http://www.prazdroj.cz/cz/media/archiv-tiskovych-zprav/tiskove-zpravy/1196-kiki-a-maki-uvadi-na-trh-gambrinus-stavnaty-grep
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V březnu 2013 uvedl Plzeňský Prazdroj třetí příchuť Šťavnatý grep. V červnu 

2013 se začal tento produkt prodávat také v 1,5l PET lahvích. Touto novou variantou 

balení reagovala společnost na změny v chování spotřebitelů a rostoucí preferenci obalu 

PET pro ochucená piva.
28

 

Ve stejném roce byl také změněn design produktu. Primární pozornost při 

výběru nového designu byla věnována snadné rozlišitelnosti příchuti u jednotlivých 

variant produktu. Podle zástupců společnosti Plzeňský Prazdroj se totiž spotřebitelé při 

nákupu ovocných piv řídí právě příchutí.
29

 

 

Komunikační aktivity 

Velká změna v komunikaci značky přišla v průběhu letní sezóny 2014. Značka 

přestala produkt komunikovat jako Gambrinus Ochucený, ale název se změnil na 

Gambrinus Radler. Změna byla nejcitelnější v rámci online komunikace. Název 

Gambrinus Radler nese nyní produktová stránka na Facebooku a toto označení je 

používáno i na webových stránkách Gambrinus.
30

 Samotný produkt je na obalu označen 

pouze značkou Gambrinus, tam tedy změna nenastala. 

V současné době značka komunikuje zejména chuť skutečného ovoce. 

Zdůrazňuje, že produkt neobsahuje konzervanty ani přidaná sladidla. I z toho důvodu 

došlo pravděpodobně k rebrandingu z Gambrinus Ochucený na Gambrinus Radler. 

Slovo ochucený může ve spotřebitelích evokovat umělé příchutě. 

Osobnost značky je prezentována prostřednictvím skupiny čtyř postav - 

Mocného ovocného gangu. Jednotlivé postavy zastupují příchutě produktu a jsou 

stylizovány do italské mafie. Na webových stránkách Gambrinusu jsou vykresleny i 

charakteristiky jednotlivých postav.
31

 

Uvedení značky na trh v roce 2012 bylo podpořeno spotem o délce 30 s. Ve 

spotu jsou komunikovány základní atributy produktu sloganem „Osvěžení, co má 

šťávu“. Hlavními aktéry videa jsou mladí lidé spadající do cílové skupiny produktu. 

                                                 
28

 Zájem o míchané nápoje z piva v PET balení stoupá: Tisková zpráva. Plzeňský Prazdroj [online]. [cit. 

2015-03-08]. Dostupné z: http://www.prazdroj.cz/cz/media/archiv-tiskovych-zprav/tiskove-zpravy/1222-

zajem-o-michane-napoje-z-piva-v-pet-baleni-stoupa 
29

 Kiki a Maki uvádí na trh Gambrinus Šťavnatý grep: Tisková zpráva. Plzeňský Prazdroj [online]. [cit. 

2015-03-15]. Dostupné z:http://www.prazdroj.cz/cz/media/archiv-tiskovych-zprav/tiskove-zpravy/1196-

kiki-a-maki-uvadi-na-trh-gambrinus-stavnaty-grep 
30

 Gambrinus Radler. Gambrinus [online]. [cit. 2015-03-15]. Dostupné 

z: http://www.gambrinus.cz/cz/radler/ 
31

 Mocný ovocný gang. Gambrinus [online]. [cit. 2015-03-16]. Dostupné 

z: http://www.gambrinus.cz/cz/radler/#/mocny-ovocny-gang/ 

http://www.prazdroj.cz/cz/media/archiv-tiskovych-zprav/tiskove-zpravy/1196-kiki-a-maki-uvadi-na-trh-gambrinus-stavnaty-grep
http://www.prazdroj.cz/cz/media/archiv-tiskovych-zprav/tiskove-zpravy/1196-kiki-a-maki-uvadi-na-trh-gambrinus-stavnaty-grep
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Video vyzývá k zapojení do balónkové bitvy, na kterou se účastníci registrovali na 

facebookové stránce produktu.
32

  

V roce 2013 vzniklo na podporu značky virální video Sou freš, které je 

koncipováno jako hudební videoklip k písni rapperů Indyho a Rae. V klipu se objevily i 

tváře značky, beachvolejbalistky Kiki a Maki, a také Jakub Kohák. Produkt je zde 

zastoupen postavami Mocného ovocného gangu.
33

  

Velká část komunikace značky se odehrává na internetu. Základní informace o 

produktu jsou uvedeny v rámci webových stránek značky Gambrinus.
34

 Zde je popsán 

jednoduchou info grafikou proces výroby ochuceného Gambrinusu, v další sekci je 

komunikována personifikace značky – Mocný ovocný gang. Ve třetí sekci webu je 

mapa, kde je možné zjistit, ve kterých provozovnách podávají čepovaný Gambrinus 

Radler. Konkrétně tato sekce má větší význam u jiných produktů pivovaru, protože 

například v Praze je uvedeno na mapě pouze šest provozoven.
35

 

Kromě webových stránek značka komunikuje prostřednictvím Facebooku.
36

 

Během letní sezóny je komunikace značky aktivní. Přidávány jsou fotky z letních 

festivalů a dalších eventů, jejichž je značka Gambrinus Radler součástí, včetně fotek ze 

Smileboxů. Jsou zde komunikovány sezónní soutěže a další aktivity značky. 

Značka disponuje vlastním kanálem na YouTube, kde jsou nahrána například 

videa k projektu Rok s Kiki a Maki.
37

 

Od roku 2013 začala značka Gambrinus Radler spolupracovat s duem českých 

beachvolejbalistek Kristýnou Kolocovou a Markétou Slukovou, které jsou známé jako 

Kiki a Maki. Volejbalistky se staly ambasadorkami značky. Spolupráce s nimi byla 

zvolena z toho důvodu, že beachvolejbal je typický letní sport a konzumace ochuceného 

piva je velmi ovlivněna sezónností. Největší část konzumace tohoto nápoje spadá právě 

do letních měsíců. Součástí projektu, který nesl název Rok s Kiki a Maki, byla videa 

                                                 
32

 Gambrinus Ochucený: balónková bitva. TV spoty [online]. [cit. 2015-03-16]. Dostupné 

z: http://www.tvspoty.cz/gambrinus-ochuceny-osvezeni-co-ma-stavu/ 
33

 HOŘČICA, Jiří. Hudební virál pro Gambrinus Ochucený! Marketing & Media [online]. [cit. 2015-03-

16]. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/c1-60001280-hudebni-viral-pro-gambrinus-ochuceny 
34

 Gambrinus Radler. Gambrinus [online]. [cit. 2015-03-16]. Dostupné 

z: http://www.gambrinus.cz/cz/radler/ 
35

 Kam na radler. Gambrinus [online]. [cit. 2015-03-16]. Dostupné 

z: http://www.gambrinus.cz/cz/radler/#/kam-na-radler/ 
36

 Gambrinus Radler. Facebook [online]. [cit. 2015-03-16]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/GambrinusRadler/timeline 
37

 Gambrinus Radler. YouTube [online]. [cit. 2015-03-16]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/user/GambrinusOchuceny 

http://www.tvspoty.cz/gambrinus-ochuceny-osvezeni-co-ma-stavu/
http://mam.ihned.cz/c1-60001280-hudebni-viral-pro-gambrinus-ochuceny
http://www.gambrinus.cz/cz/radler/
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z turnajů, příprav a tréninků. Projekt byl podpořen také online komunikací na microsite 

a facebookové stránce produktu.
38

 

Značka Gambrinus Radler využívá na podporu značky velmi často eventy. 

V roce 2012 byly součástí komunikace značky eventy pořádané přímo značkou – vodní 

balónkové bitvy v Praze, Brně a Plzni. Další spolupráce proběhla s letními hudebními 

festivaly, například Masters of Rock, Benátská noc a Rocková Ostrava. Na hudebních 

festivalech byly součástí vizibility obrandované stany, kde se pivo prodávalo, ke stanům 

byla připojena také chill out zóna se sedacími pytli. Personál i hostesky byli jednotně 

oblečeni v barvách značky.  Návštěvníkům festivalů byly nabízeny ochutnávky 

produktu. Kromě těchto akcí proběhla také několikatýdenní roadshow, při které nabízel 

tým promotérů ochutnávky spotřebitelům.
39

 

Během podzimu pokračovala roadshow v hospodách a během zimní sezóny 

promotéři vyjeli s ochutnávkami do lyžařských středisek. Během tohoto období začala 

značka při eventech využívat také Smileboxy. V nich se spotřebitelé mohli vyfotit 

na pozadí, které tematicky koresponduje se značkou. Fotky byly následně zveřejněny na 

facebookové stránce značky, takže došlo k propojení s online komunikací. 

Spojení značky Gambrinus Radler a eventů pokračovalo i nadále. Stěžejními se 

staly především dva druhy eventů: letní hudební festivaly a letní sportovní události. 

Z festivalů byla značka viditelná například na festivalech Majáles, Benátská noc, 

JamRock, Sázavafest nebo Mácháč. Mezi ostatní události, jejichž součástí byla značka 

Gambrinus Radler, patřily závody na in-line bruslích a beachvolejbalový kemp. 

 

1.4.2 Zlatopramen Radler 

V dubnu 2012 rozšířila v Česku segment s ochucenými pivy také značka 

Zlatopramen, patřící do portfolia společnosti Heineken, novým produktem Zlatopramen 

Radler. Jedná se o mix piva Zlatopramen 11° a ovocné šťávy. V prvním roce vznikly 

dvě varianty příchutí – citrón a pomeranč se zázvorem. Stejně jako u výše zmíněného 

Gambrinusu Radler má produkt nižší obsah alkoholu než klasické výčepní pivo. 

                                                 
38

 Kiki a Maki uvádí na trh Gambrinus Šťavnatý grep: Tisková zpráva. Plzeňský Prazdroj [online]. [cit. 

2015-03-15]. Dostupné z:http://www.prazdroj.cz/cz/media/archiv-tiskovych-zprav/tiskove-zpravy/1196-

kiki-a-maki-uvadi-na-trh-gambrinus-stavnaty-grep 
39

 Gambrinus Radler. Facebook [online]. [cit. 2015-03-15]. Dostupné z: 
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Příchutě byly vybrány na základě spotřebitelských testů.
40 

Z nich vyplývá, že nejlépe 

spotřebitelé reagují na spojení piva s citrónovou příchutí. To dokazují i značky 

Staropramen Cool a Gambrinus Radler, pro které byla citrónová příchuť také první 

volbou. Zlatopramen Radler byl k dostání v půllitrovém balení v plechovce a ve 

skleněné lahvi a v 1,5l balení v PET lahvi. 

V září 2012 přibyla k Radleru Citrón a Radleru Pomeranč se zázvorem ještě třetí 

varianta s příchutí grepu. O dva měsíce později představila společnost Zlatopramen 

Radler Zimní s příchutěmi hruška se skořicí a višeň s čokoládou. Zimní Radlery jsou 

mixem polotmavého piva s ovocnou šťávou a kořením či čokoládou. Oproti ostatním 

Radlerům mají Zimní Radlery vyšší obsah alkoholu (5 %). Jsou vyrobeny tak, aby bylo 

možné konzumovat je za studena i ohřáté.
41

 V roce 2013 přidal pivovar do svého 

portfolia ještě nealkoholickou variantu s grepovou příchutí Zlatopramen Radler N◦A 

Grep. Ten je mixem nealkoholického piva Zlatopramen N◦A a limonády.
42

 

V době launche značky Zlatopramen Radler byla společnost Heineken
43

 

vlastníkem ochranné známky Radler pro Českou republiku, proto mohla být jediným 

uživatelem tohoto názvu.
44 

V roce 2014 ovšem Úřad průmyslového vlastnictví
45

 

rozhodl, že slovo radler je mezi spotřebiteli vnímáno jako označení typu 

nízkoalkoholického nápoje, a proto označení nemá rozlišovací schopnost. ÚPV z tohoto 

důvodu Heinekenu vlastnictví ochranné známky odebral. Dnes označení radler tak 

mohou využívat i ostatní pivovary.
46

 

Značka komunikuje Radler jako mix piva Zlatopramen se šťávou z přírodního 

ovoce vyrobený podle originální české receptury. Produkt neobsahuje konzervanty ani 

umělá sladidla, pouze přírodní cukr fruktózu.
47

 

                                                 
40

 Na trh přicházejí dvě nová ochucená piva Zlatopramen: Radler citrón a Radler pomeranč se 

zázvorem. Cena Ceny [online]. [cit. 2015-03-18]. Dostupné z: http://cenaceny.cz/2012/03/29/na-trh-

prichazeji-dve-nova-ochucena-piva-zlatopramen-radler-citron-a-radler-pomeranc-se-zazvorem/ 
41

 Radler Citrón a Pomeranč se zázvorem slaví první narozeniny: Tisková zpráva. Heineken [online]. [cit. 

2015-03-18]. Dostupné z:http://www.heinekenceskarepublika.cz/tiskove-zpravy/555 
42

 Osvěžující Zlatopramen Radlery povzbudí a dodají energii bez zbytečných kalorií navíc: Tisková 

zpráva. Heineken [online]. [cit. 2015-03-18]. Dostupné z: http://www.heinekenceskarepublika.cz/tiskove-

zpravy/552?age=more 
43

 Třetí největší pivovarnická skupina působící na českém trhu, jež je vlastníkem značky Zlatopramen. 
44

 Na trh přicházejí dvě nová ochucená piva Zlatopramen: Radler citrón a Radler pomeranč se 

zázvorem. Cena Ceny [online]. [cit. 2015-03-18]. Dostupné z: http://cenaceny.cz/2012/03/29/na-trh-
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45

 Dále jen ÚPV 
46

 Heineken si již nemůže přivlastňovat právo na radler. Marketing & Media [online]. [cit. 2015-03-18]. 
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47
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Komunikační aktivity 

Při uvedení produktu na trh proběhla stěžejní část kampaně od dubna do června. 

Kampaň byla cílena zejména na ženy a na mladé dospělé. V televizích se objevil spot. 

V kampani se dominují motivy osvěžení, léta a zábavy s přáteli. Produkt byl podpořen 

i online kampaní. Z dalších nástrojů značka využila big boardů na dálnici D1 a tištěné 

inzerce v časopisech.
48

 Pro rok 2013 byla vytvořena nová varianta televizního spotu. 

V roce 2014 byla značka podpořena novou televizní kampaní v rámci 

rebrandingu. Značka byla nově komunikována jako Zlatopramen Radler Originál. 

Hlavním komunikovaným tématem byly kvalitní suroviny a absence umělých sladidel a 

dochucovadel. Součástí rebrandingu byl také upravený design plechovek a nové POS 

materiály pro on-trade i off-trade kanály.
49 

 

Součástí komunikačních aktivit je stejně jako u ostatních velkých značek účast 

na hudebních festivalech či dalších akcích podobného charakteru. Velké pivovarnické 

společnosti v těchto případech mohou těžit z exkluzivity na eventech. Značka 

Zlatopramen Radler měla zastoupení například na festivalech JamRock, Hip Hop Kemp 

či na Pivovarských slavnostech Zlatopramen.
5051

 Na Festivalech byly návštěvníkům 

k dispozici fotostěny s motivem Zlatopramenu Radler. 

Ve srovnání se značkou Gambrinus Radler je Zlatopramen Radler v online 

komunikaci mnohem méně aktivní. Pro komunikaci využívá webové stránky, které 

zahrnují všechny produkty značky Zlatopramen.
52

 Webové stránky Zlatopramenu jsou 

velmi jednoduché, obsahují informace o pivovaru a produktech, aktuality a kontakt.  

Další částí online komunikačních aktivit je facebooková stránka značky. Značka 

Zlatopramen vytvořila pro všechny produkty z portfolia pouze jednu facebookovou 

stránku Zlatopramen 11°. Ačkoli většina komunikace na facebookové stránce je 

věnována právě Zlatopramenu 11, některé příspěvky se týkají i dalších produktů. Co se 

týče příspěvků k produktu Zlatopramen Radler, jsou zde především fotky z eventů.  

                                                 
48

 Ochucená piva uvádí i Zlatopramen. Strategie.cz [online]. [cit. 2015-03-18]. Dostupné 
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50
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51

 HUDSKÝ, Aleš. Pivovary zbrojí na letní sezonu festivalů. Strategie.cz [online]. [cit. 2015-03-18]. 
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52
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V srpnu 2013 vytvořila značka speciální formu samplingu, která byla zároveň 

propojena s online komunikací. Na pražském Smíchově byla nainstalována obrovská 

kostka ledu, ve které byly zamraženy produkty značky Zlatopramen Radler a ovoce. 

Spotřebitelé byli vyzváni, aby kostku vyfotili a fotku zveřejnili na sociálních sítích 

s hashtagem #radlervledu. Nejoriginálnější posty byly odměněny dalšími cenami.
53

 

 

1.4.3 Birell 

Značka Birell patří stejně jako Gambrinus do portfolia Plzeňského Prazdroje, 

vaří se v pivovaru Radegast. Na trhu nealkoholických piv v České republice má Birell 

většinový podíl.
54

 Ačkoli se jedná o nealkoholické pivo, pro účely této bakalářské práce 

značku řadím mezi konkurenty značky Staropramen Cool, protože se jedná o mix piva a 

ovocné složky a cílová skupina obou segmentů se překrývá. Nealkoholické ochucené 

pivo může tvořit substitut ochuceného piva s obsahem alkoholu například při sportu 

nebo pro řidiče. 

První ochucenou variantu uvedl Birell v roce 2012, jednalo se o produkt Birell 

Limetka & Malina. V dalším roce byla nabídka rozšířena o příchuť Citrón & Granátové 

jablko. V roce 2014 doplnila řadu příchuť Zázvor, která je hořčejší než zbylé produkty. 

Jako poslední přibyla příchuť Pomelo & Grep na jaře 2015. 

Ochucený Birell je možné zakoupit ve dvou variantách balení – v půllitrové 

plechovce nebo v lahvi o obsahu 0,33 l. 

 

Komunikační aktivity 

Uvedení novinky na trh bylo komunikováno prostřednictvím inzerce v tisku, 

out-of-home reklamy a POS materiálů. Kampaň v tisku začala koncem července 2012, 

OOH plochy byly využity od srpna. Sloganem této kampaně bylo „Příroda vždy po 

ruce“.
55

 Hlavním atributem produktu, který byl komunikován, jsou přírodní suroviny, 

které se používají při jeho výrobě. Zlom v komunikaci nastal v roce 2013, kdy značka 

poprvé využila televizního spotu. Birell je zde prezentován jako nealkoholické osvěžení 
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ideální při sportovních aktivitách. Vyzdvižen je fakt, že produkt neobsahuje 

konzervanty, umělá barviva ani umělá sladidla.
56

 Kampaň doprovázely také samplingy 

produktu. 

V komunikačních aktivitách značky Birell je stěžejní sport a aktivní využití 

volného času. To dokazuje partnerství značky s mnoha sportovními událostmi. 

Nejviditelnější je spolupráce s pražským maratonem a půlmaratonem. Prostřednictvím 

webových stránek značky vpohybu.cz se snaží značka vytvořit komunitu, která by 

spojovala příznivce aktivního životního stylu. Součástí jsou informace o sportovních 

událostech, členové se mohou zapojit do věrnostního programu, ve kterém mění body za 

produkty, a získávají možnost účastnit se sportovních akcí, jejichž je Birell partnerem.
57

 

Prostřednictvím webové aplikace bylo možné maratoncům posílat vzkazy na 

velkoplošné obrazovky. Kromě běžeckých akcí spolupracuje Birell také s cyklistickými 

a motoristickými závody. Během zimní sezóny podporuje značka lyžování a další zimní 

sporty. Značka například vytvořila obrandované bezpečnostní bariéry na sjezdovkách 

v českých střediscích Snowhill.
58

 V rámci regionů zviditelňuje značku také projekt 

Birell jízda, která má i přesah do společenské odpovědnosti. 

Další komunikační aktivitou je facebooková stránka značky.
59

 Zde je opět 

hlavním tématem příspěvků sport a aktivní životní styl. Součástí facebookové stránky 

jsou fotky z událostí sponzorovaných Birellem.   

 

1.4.4 PardálOVO 

Značka Pardál patří do portfolia národního podniku Budějovický Budvar. Do 

segmentu ochucených piv se značka zapojila v dubnu 2013, kdy uvedla na trh nový 

produkt PardálOVO bezové. Nápoj je mixem světlého ležáku Pardál Echt a sirupu 

z květu černého bezu. Obsahuje 2 % alkoholu, výrobci zdůrazňují, že neobsahuje umělá 

                                                                                                                                               
55

 Kampaň ovocného Birellu sází na přírodu. Strategie.cz [online]. [cit. 2015-03-20]. Dostupné 

z: http://strategie.e15.cz/nove-kampane/kampan-ovocneho-birellu-sazi-na-prirodu-858704 
56

 Birell jde poprvé do televize. Strategie.cz [online]. [cit. 2015-03-20]. Dostupné 

z: http://strategie.e15.cz/nove-kampane/birell-jde-poprve-do-televize-985087 
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barviva a chemické konzervanty.
60

 PardálOVO je k dispozici v plechovkách a lahvích o 

obsahu 0,5 l. Pro květnovou promoci v kanálu off-trade byl vytvořen duopack.
61

 

Značka Pardál staví svou komunikaci na tom, že pivo je „vyladěno samotnými 

pijáky“.
62

 Proto byli i k vývoji produktu PardálOVO přizváni spotřebitelé. Poprvé se do 

procesu zapojily i ženy, což je pochopitelné vzhledem k charakteru produktu a cílové 

skupině kategorie. Od ostatních nápojů v segmentu se liší výraznější hořkostí. 

Výsledkem by měl být nápoj, který bude chutnat jak mužům, tak ženám.
63

 

 

Komunikační aktivity 

Ústředním tématem komunikace je spojení dvou odlišných světů, mužského a 

ženského. V komunikaci značka využívá slogan „Vyladili jsme ho tak, aby nás bavil 

oba“.
64

 Kampaň byla spuštěna v dubnu 2013, ke komunikaci nového produktu byl 

natočen televizní spot o délce 10 s. Tváří celé kampaně se stali dva spotřebitelé, muž a 

žena, kteří se podíleli i na vývoji produktu. Součástí kampaně byla také reklama v tisku, 

v rádiu, online a OOH reklama. V dubnu proběhly ochutnávky v místě prodeje a během 

letních měsíců byla komunikace podpořena také ochutnávkami na kulturních a 

sportovních eventech.
65

 

Z online komunikačních kanálů využívá značka webových stránek, stránka 

věnovaná produktu PardálOVO bezové je graficky vedena ve stylu celé komunikace. Na 

webových stánkách najdou návštěvníci základní informace o produktu, je zde popsán 

proces vyvíjení produktu a obsahuje informace a fotky z PardálOVO mejdanů. Tyto 

akce byly pořádány značkou pro nejlepší účastníky testování nápoje. Značka také 

využívá newsletteru. Facebooková stránka
66

 je využívaná pro celou značku Pardál, 

většina příspěvků je věnována jiným produktům než PardálOVO.   
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1.4.5 Bernard s čistou hlavou 

Pivovar Bernard uvedl ochucené nealkoholické pivo již v roce 2009. Bernard 

s čistou hlavou se začal prodávat nejprve se švestkovou příchutí, o rok později 

následovala višňová příchuť. Švestka je mixem nealkoholického polotmavého piva a 

švestkové šťávy, Višeň kombinuje nealkoholické světlé pivo a višňovou šťávu. Oba 

produkty jsou v zimní sezóně doporučeny jako svařené nápoje s kořením.
67

 Bernard 

s čistou hlavou se prodává v lahvích o objemu 0,33 l a 0,5 l. 

 

Komunikační aktivity 

Nový produkt podporovala kampaň OOH, především billboardy na dálnici D1. 

Na vizuálech se objevil majitel pivovaru Stanislav Bernard. Pivovar využil pro podporu 

nového produktu POS materiály a spotřebitelskou soutěž. V online komunikaci opět 

pivovar využívá webové stránky a facebookovou stránku. 

 

1.4.6 Samson 

Samson uvedl v roce 2012 značku Samson Radler ve dvou variantách – 

s příchutí citronu a s příchutí grepu. Kvůli právním sporům o ochrannou známku Radler 

je dnes název produktu pouze Samson s uvedenou příchutí – Samson Lemon a Samson 

Grapefruit. Ve stejném roce uvedla značka další dvě příchutě – černý rybíz a jablečno-

konopnou příchuť pod názvem Špeck, jednalo se o limitovanou edici.
68

 Ochucená piva 

Samsonu obsahují 2,5 % alkoholu a prodávají se v půllitrových plechovkách a 

třetinkových lahvích.  

 

Komunikační aktivity 

Produkt cílí především na mladé spotřebitele. Kampaň k novému produktu byla 

založena zejména na eventech, komunikace se objevila v rádiích, v tisku a jako OOH 

reklama. V online komunikaci jsou využívány opět webové stránky a sociální sítě. 

Součástí komunikačních aktivit byl také cílený product placement a sponzoring.
69

 

                                                 
67
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Součástí komunikace značky byla účast na freeski závodě O’Neill Soldiers. 

Samson Radler byl jedním z partnerů této události. Značka se zde prezentovala 

obrandovanými materiály a ochutnávkami produktu. V další fázi komunikace proběhly 

roadshow s ochutnávkami, které byly cíleny především na vysokoškolské studenty.
70

 

V dalších letech byla značka viditelná například na Apetit pikniku nebo na festivalu 

Labské léto.
71

 

 

1.4.7 Další značky 

Mezi další pivovary, které mají ve své nabídce ochucené pivo, patří například 

pivovary Zubr, Černá Hora, Holba a Litovel. Zubr má ve své nabídce míchaný nápoj 

z piva s příchutí yuzu & limeta, druhou variantou je Cider Mix. Nápoj obsahuje 2 % 

alkoholu. Pivovar Černá Hora vyrábí beermix Černá Hora Refresh – s příchutí Limetka 

+ pomeranč a Brusinka + grep, obsahují 2,2 % alkoholu. Pivovar Holba má ve svém 

portfoliu Holba Brusinka s mátou s obsahem alkoholu 2,2 %.  Pivovar Litovel vyrábí 

radler s příchutí červeného pomeranče, nealkoholickou variantu s příchutí pomela a 

Černý Citron, který se prodává v nealkoholické verzi a ve verzi s obsahem alkoholu 4 

%.  

 

2. Společnost Pivovary Staropramen 

Značka Staropramen Cool, jíž se věnuji ve své bakalářské práci, je součástí 

portfolia společnosti Pivovary Staropramen. V této kapitole uvedu historii a současnost 

této společnosti. Podrobněji se budu věnovat portfoliu, inovacím a gastronomickému 

konceptu společnosti. 

2.1 Historie společnosti 

Nápad na vznik nového pivovaru na Smíchově se zrodil již v polovině 

devatenáctého století. Za touto myšlenkou stála dvojice smíchovských průmyslníků 
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Jana Kohouta a Viléma Picka.
72

  O založení pivovaru v podobě české akciové 

společnosti bylo rozhodnuto 21. dubna 1868. Předsedou zaprotokolované společnosti 

Akcionářský pivovar na Smíchově byl pan doktor Seeling a správním radou pan 

Campula. O několik měsíců později, v únoru 1869, bylo uděleno živnostenské povolení 

ke stavbě. 

23. října 1869 předal pivovarský technik Gustav Noback hlavním akcionářům 

plány na výstavbu nového pivovaru. Plány počítaly s vystavěním pivovaru na levém 

břehu Vltavy, v místě, kterému se říkalo „v jámě“. Noback navrhl rozsáhlý komplex 

pivovarských budov o celkové rozloze 18 000 m
2
.
73 

Pivovar byl navržen na výstav 

40 000 věder, což odpovídá dnešním 22 500 hl.
74

 

Na konci roku 1870 se začalo v pivovaru ledovat a 17. února 1871 započalo 

sladování. První várka piva byla slavnostně uvařena 1. května 1871 a 15. července se 

mohlo začít pivo prodávat.
75

 Do konce roku 1871 byl výstav pivovaru 9 648 hl.
76

 

Prvním sládkem pivovaru se stal František Lešner, o několik let později ho vystřídal 

Michael Trnka, začátkem 20. století se stal vrchním sládkem František Trnka. 

Součástí areálu smíchovského pivovaru byla pivovarská restaurace a výčepy. 

V začátcích pivovaru se vařilo pouze tzv. výčepné pivo, které mělo krátkou trvanlivost a 

muselo se tedy brzy zkonzumovat. Z toho důvodu bylo v zájmu pivovaru prodat co 

nejvíce piva přímo ve vlastních prostorách nebo v blízkém okolí. Velkým zákazníkem 

z okolí byla pro pivovar Ringhofferova továrna, která pro své zaměstnance nakupovala 

třicet věder piva denně. 
77

  

Pivovar měl pro úspěšné fungování dobrou startovní pozici. Smíchov byl v době 

vzniku pivovaru silně se rozvíjející průmyslovou oblastí. Pivovar měl moderní koncepci 

a silné kapitálové zázemí. Smíchovské pivo bylo vnímáno jako český produkt, což bylo 

výhodné v době sílící národní hrdosti. Toto postavení bylo podpořeno i rozhodnutím 

správní rady, která nechala v roce 1873 postavit v pivovarské restauraci sochu Čechie. 
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Další významnou událostí pro propagaci pivovaru byla návštěva císaře Františka Josefa 

I., který pochválil smíchovské pivo a zapsal se do pamětní knihy – překvapivě česky.
78

  

S koncem 19. století zaznamenal pivovar značný růst. Pivovar, jehož plánovaný 

roční výstav v době výstavby byl 22 500 hl, překročil v roce 1881 poprvé výstav 

100 000 hl. Další rekordní výstav, 140 200 hl, byl zaznamenán o deset let později, kdy 

se v hlavním městě konala Jubilejní výstava. Spolu s výrobou rostla i cena akcií. 

Začátek 20. století byl obdobím rozvoje české ekonomiky, díky čemuž prosperoval i 

smíchovský pivovar. Díky tomu mohl nakoupit nové pozemky a investovat do 

modernizace výroby. Mezi nejvýznamnější změny patřilo zavedení umělého chlazení a 

masové plnění piva do lahví.
79

 

Ve stejné době začal ovšem sílit konkurenční boj mezi pivovary. Na pražské 

periférii existovalo několik dalších průmyslových pivovarů, například První měšťanský 

pivovar v Holešovicích a Akciový pivovar na Královských Vinohradech. Přímo na 

Smíchově v té době fungoval také menší Občanský akciový pivovar na Smíchově. 

Z těchto důvodů si nechal Akcionářský pivovar na Smíchově v roce 1911 zaregistrovat 

šestnáct ochranných známek, mezi kterými byly například Pračep, Starozdroj, 

Starosmíchovský a především dnes užívaná značka Staropramen.
80

 

S první světovou válkou nadešly pro pivovarnictví, stejně jako pro ostatní 

průmysl a celou společnost, krušné časy. Pro výrobu piva nebyl dostatek surovin, vařila 

se pouze nízkostupňová piva a výstav značně klesl. K obratu došlo ve 20. letech 20. 

století, mimo jiné díky přispění tehdejšího sládka Josefa Paspy, pravděpodobně 

nejvýznamnějšího sládka historie smíchovského pivovaru.
81

 Inicioval rozsáhlou 

rekonstrukci pivovaru, která probíhala až do začátku druhé světové války. Byla 

vybudována nová varna, spilky s chladícími štoky a sklepní tanky. Pivovar tehdy 

vykazoval roční výstav 860 000 hl, po rekonstrukci byl připraven na roční objem 1 

milion hektolitrů.
82

 Po válce byl smíchovský pivovar znárodněn a fungoval pod 

obchodními názvem Smíchovský pivovar, n. p., a následně Pražské pivovary, n. p. 

Součástí podniku tehdy byl kromě pivovaru Staropramen První pražský měšťanský 
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pivovar v Holešovicích a pivovar Braník. Přes nelehkou situaci v pivovarnickém 

průmyslu výstav pivovaru rostl a roku 1960 poprvé dosáhl na hranici 1 milionu hl, 

plánovanou v předválečném období.
83

 

V roce 1992 byl podnik privatizován a stal se součástí společnosti Pražské 

pivovary, a. s. O rok později se majoritním vlastníkem akcií stala britská pivovarská 

společnost Bass. V roce 1996 byla zahájena první etapa modernizace pivovaru, v rámci 

které byla mimo jiné vybudována jedna z největších varen té doby ve střední Evropě.
84

 

V roce 1997 se součástí společnosti stal ostravský pivovar Ostravar, jehož historie sahá 

do roku 1896. Taktéž v roce 1997 se novým vlastníkem společnosti stal belgický 

holding Interbrew.  V říjnu roku 2003 byla společnost přejmenována na Pivovary 

Staropramen, a. s. V roce 2009 pivovary koupila investiční společnost CVC Capital 

Partners a staly se tak součástí skupiny StarBev.
85

 Poslední změna vlastníka Pivovarů 

Staropramen nastala o tři roky později, kdy skupinu StarBev koupila severoamerická 

skupina Molson Coors Brewing Company. 

 

2.2 Současnost 

Pivovary Staropramen jsou po Plzeňském Prazdroji druhým největším 

producentem piva v České republice. V České republice působí šest velkých 

pivovarských společností. Kromě Plzeňského Prazdroje a Pivovarů Staropramen mezi 

ně patří ještě Heineken ČR, Budějovický Budvar, Pivovary Lobkowicz a Pivovary 

Moravskoslezské
86

. V roce 2014 byl výstav společnosti Pivovary Staropramen 3,16 

milionů hektolitrů
8788

.  Společnost vyváží své produkty do více než 35 zemí světa. Mezi 

                                                 
83

 Poválečná historie. Pivovary Staropramen [online]. [cit. 2015-02-06]. Dostupné 

z: http://www.pivovary-staropramen.cz/cs/o-nas/historie/vyborne-vkroceni-do-noveho-stoleti/ 
84

 Nedávná historie. Pivovary Staropramen [online]. [cit. 2015-02-06]. Dostupné z: http://www.pivovary-

staropramen.cz/cs/o-nas/historie/vyborne-vkroceni-do-noveho-stoleti/ 
85

 Staropramen změnil majitele. AB InBev prodal pivovary firmě CVC Capital. In: ČTK. Hospodářské 

noviny [online]. [cit. 2015-02-12]. Dostupné z:http://byznys.ihned.cz/c1-39301160-staropramen-zmenil-

majitele-ab-inbev-prodal-pivovary-firme-cvc-capital 
86

 ŠÁMAL, František a Richard PAULŮ. Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2013. In: 

[online]. [cit. 2015-02-13]. Dostupné z:http://www.ceske-

pivo.cz/sites/default/files/dokumenty_tz/2014_04_zprava_hospodarske_vysledky_oboru_za_2013-

final.pdf 
87

 Pivovarům Staropramen vzrostl prodej. Hospodářské noviny [online]. [cit. 2015-05-02]. Dostupné 

z: http://archiv.ihned.cz/c1-63773890-pivovarum-staropramen-vzrostl-prodej 
88

 Pro porovnání: Plzeňský Prazdroj v roce 2014 vystavil přes 10 milionů hektolitrů. 

http://www.pivovary-staropramen.cz/cs/o-nas/historie/vyborne-vkroceni-do-noveho-stoleti/
http://www.pivovary-staropramen.cz/cs/o-nas/historie/vyborne-vkroceni-do-noveho-stoleti/
http://www.pivovary-staropramen.cz/cs/o-nas/historie/vyborne-vkroceni-do-noveho-stoleti/
http://byznys.ihned.cz/c1-39301160-staropramen-zmenil-majitele-ab-inbev-prodal-pivovary-firme-cvc-capital
http://byznys.ihned.cz/c1-39301160-staropramen-zmenil-majitele-ab-inbev-prodal-pivovary-firme-cvc-capital
http://www.ceske-pivo.cz/sites/default/files/dokumenty_tz/2014_04_zprava_hospodarske_vysledky_oboru_za_2013-final.pdf
http://www.ceske-pivo.cz/sites/default/files/dokumenty_tz/2014_04_zprava_hospodarske_vysledky_oboru_za_2013-final.pdf
http://www.ceske-pivo.cz/sites/default/files/dokumenty_tz/2014_04_zprava_hospodarske_vysledky_oboru_za_2013-final.pdf
http://archiv.ihned.cz/c1-63773890-pivovarum-staropramen-vzrostl-prodej


   

 

24 

  

nejvýznamnější exportní trhy Staropramenu patří Slovensko, Německo, Velká Británie 

a Švédsko.
89

 

V současné době jsou Pivovary Staropramen, s. r. o., součástí nadnárodní 

skupiny Molson Coors Brewing Company. Ta patří mezi největší pivovarnické 

společnosti na světě.
90

 Molson Coors působí především na trzích v Kanadě a ve 

Spojených státech, dále pak ve střední Evropě, Velké Británii a na dalších trzích. Mezi 

vlajkové značky Molson Coors patří Coors Light, Molson Canadian, Staropramen a 

Carling. 

Pivovary Staropramen sídlí v Praze na Smíchově, v ulici Nádražní 84. Zde na 

jednom místě funguje výroba piva, administrativní zázemí společnosti a sídlí zde i 

evropská divize vlastníka společnosti, Molson Coors Europe. Kromě smíchovského 

pivovaru probíhá výroba ještě v ostravském pivovaru Ostravar. 

Generálním ředitelem společnosti Pivovary Staropramen je Zbyněk Kovář, 

vrchním sládkem ve smíchovském pivovaru je Zdeněk Lux, ostravským sládkem 

Roman Richter. Současnými jednateli společnosti jsou Zbyněk Kovář, Edita Šilhánová, 

Lucie Cahlíková, František Šámal a Jaroslav Vích.
91

 

 

2.3 Inovace 

Pivovary Staropramen se snaží být ve svém oboru lídrem v inovacích. Inovační 

snahy pivovaru můžeme sledovat už v jeho dávné historii, kdy v roce 1884 přišel 

s pivem Granát, prvním polotmavým ležákem u nás. V 90. letech 20. století začaly 

Pivovary Staropramen jako první používat nerezové KEG sudy. V roce 2003 se stal 

Staropramen prvním pivovarem v Evropě, který použil plně dochlazený výčepní stojan. 

O několik let později zahrnul do své nabídky samochladící sudy CoolKeg.
92

 

Jedna z nejvýraznějších inovací Staropramenu proběhla v roce 2011, kdy 

společnost vstoupila na trh s pivním mixem Staropramen Cool Lemon. Tento krok 

přispěl k vytvoření nového segmentu ochucených nápojů na bázi piva. Staropramen 
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Cool byl první značkou mezi ochucenými pivy, která výrazně uspěla mezi spotřebiteli a 

dodnes je lídrem ve svém segmentu.
93

 

Pro letní sezónu roku 2013 přišla společnost s další novinkou s názvem 

Staropramen Sládkova Limonáda. Jedná se o první nealkoholickou sladovou limonádu 

pro dospělé na českém trhu. Při vyvíjení tohoto produktu se Staropramen inspiroval 

současným trendem zdravého životního stylu a zvýšenou poptávkou po lokálních 

surovinách. Sládkova Limonáda proto neobsahuje žádné konzervanty, umělá barviva 

ani sladidla.
94

   

 

2.4 Gastronomie 

Mezi další významnou inovaci společnosti Pivovary Staropramen bychom mohli 

zařadit i působení společnosti na poli gastronomie. V roce 1999 otevřela společnost 

Pivovary Staropramen první restauraci s názvem Potrefená husa na pražské 

Vinohradské třídě a začala tak budovat vlastní síť značkových restaurací. Za patnáct let 

se podařilo vybudovat celkem 30 provozoven, 29 z nich v Praze a krajských městech po 

celé České republice, jednu v Bratislavě.
95

 V Praze je momentálně šestnáct Potrefených 

hus. Nová místa pro další restaurace jsou pečlivě vybírána a licence je poskytována 

přednostně franšízantům, kteří již nějakou pobočku Potrefené husy vedou a prokáží své 

zkušenosti. 

 Základní myšlenkou konceptu Potrefených hus je síť moderních restaurací, 

které zákazníkům nabídnou široký výběr piv v čele se značkou Staropramen, kvalitní 

gastronomii a profesionální obsluhu. Franšízový koncept klade důraz na kvalitu a 

podávání piva a také spojení piva s gastronomií.  
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Potrefenou husu ročně vyhledá na tři miliony návštěvníků. Ačkoli návštěvnost 

restaurací a hospod v posledních několika letech klesá
96

, síť Potrefených hus navštíví 

každý rok více a více zákazníků.
97

  

Kromě restaurací existuje Potrefená husa také ve dvou dalších upravených 

variantách. Koncept Potrefená husa Beerpoint byl vytvořen tak, aby vyhovoval 

parametrům a požadavkům nákupních center, Potrefená husa Sportbar je určen do míst 

s hustou bytovou výstavbou.  

Se značkou Staropramen je úzce spojen i Vinohradsky Parlament, moderní česká 

hospoda, kterou nalezneme v Národním domě na Vinohradech. Vedení restaurace 

s Pivovary Staropramen spolupracuje, jednou z domén hospody je kvalitně ošetřené 

pivo Staropramen a vlastní technologie chlazení piva.
98

 Charakteristické „S“ značky 

Staropramen má Vinohradský Parlament i ve svém znaku. 

Při příležitosti oslav patnácti let od vzniku franšízového konceptu Potrefená 

husa, byl společností Pivovary Staropramen představen také nový gastronomický 

koncept Naše hospoda. Na rozdíl od Potrefených hus je Naše hospoda nefranšízovým 

konceptem. Je určen pro „typické české hospody“ a cílí více do regionů. Podniky pod 

hlavičkou Naše hospoda mají nabídnout tři základní parametry – jednotný moderně 

vyhlížející interiér, skvěle ošetřené pivo a jednoduchou a zároveň kvalitní gastronomii. 

Pilotní hospody podle tohoto konceptu vznikly v Praze, Hradci Králové a Pardubicích.
99

 

O rozvoj značkových restaurací a gastronomických konceptů se ve společnosti 

Pivovary Staropramen stará manažer Jan Trochta. 

 

2.5 Portfolio 

Společnost Pivovary Staropramen na českém trhu nabízí široké portfolio značek. 

Kromě značky Staropramen mezi ně patří také Braník, Ostravar, Staropramen Cool, 
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Sládkova Limonáda, Stella Artois, Hoegaarden, Carling British Cider, Corona, Leffe, 

Velvet, Sládkův Měšťan a Vratislav.
100

 

Staropramen je vlajkovou lodí společnosti Pivovary Staropramen. Komunikace 

značky je založena především na vizi, že pivo spojuje lidi a přináší dobrou zábavu. 

Sloganem značky je „Jedno nás spojuje“.
101

 Stěžejním tématem komunikace je 

dlouhodobě spojení piva a hudby. Významnou roli hraje také partnerství s hudebními 

festivaly. Kreativní agenturou, která stojí za komunikačním konceptem, je Young & 

Rubicam Praha.
102

 

Pod značkou Staropramen nalezneme osm produktů.  

Staropramen Světlý je bohatě sycené světlé výčepní pivo, na jeho výrobu se 

využívají odrůdy žateckého chmele a obsah alkoholu dosahuje 4 %. 

 Staropramen Jedenáctka je ležák, při jehož výrobě se používají tři druhy 

sladu a sedm druhů chmelu. Obsah alkoholu je maximálně 4,7 %.  

Staropramen Ležák patří mezi spodně kvašené ležáky. Vyrábí se ze dvou 

druhů sladů a pěti druhů chmelu, mimo jiné i žateckého. Obsahuje 5 % alkoholu.  

Od roku 2011 patří do portfolia společnosti také Staropramen Nefiltrovaný.
103

 

Pro jeho výrobu se používá pšeničný slad a špetka koriandru. Obsah alkoholu je stejně 

jako u ležáku 5 %.  

Staropramen Granát je polotmavý ležák s obsahem alkoholu 4,8 %. Vyniká 

výraznou granátovou barvou. Při speciálních příležitostech vaří pivovar Granát se 

zvýšenou stupňovitostí, který navazuje na tradici a recepturu původního Granátu. 

Naposledy tak v roce 2014 uvařil sládek u příležitosti oslav Dne českého piva Granát 

14,5, což symbolicky završilo oslavy 145 let od založení pivovaru.
104
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Staropramen Černý je tmavý ležák bavorského typu. Má nasládlou 

karamelovou chuť a obsah alkoholu 4,4 %. 

V receptuře piva Staropramen Déčko byl snížen obsah cukru a díky tomu je 

alternativou vhodnou pro diabetiky. Obsahuje 4 % alkoholu. 

Staropramen Nealko patří mezi nealkoholická piva, a tudíž je vhodné pro řidiče 

a při sportovních aktivitách.
105

 

 

Staropramen Cool je na českém trhu od roku 2011. Kombinuje světlé pivo a 

ovocnou šťávu. Obsahuje 2 % alkoholu, díky čemuž je vhodný pro horké počasí. 

V současné době je k dispozici ve čtyřech příchutích – Lemon, Grep, Bezový květ & 

citron a Třešeň. 
106

 V minulých letech se prodávala také příchuť Hořký pomeranč
107

 a 

Cidermix. 

 

Sládkova Limonáda je v portfoliu Pivovarů Staropramen od roku 2013. Tato 

nealkoholická sladová limonáda je určena dospělým. Esence značky je 100% přírodní 

osvěžení bez alkoholu, konzervantů a umělých barviv. V současné době se vyrábí ve 

variantách Original s čistou chutí sladu a Jablko s jablečnou šťávou. 

 

Značky Stella Artois, Hoegaarden a Leffe patří mezi prémiové značky v rámci 

portfolia společnosti. Všechna tato piva pocházejí z Belgie. Stella Artois je známá 

především díky svému servírovacímu rituálu.
108

 Hoegaarden je světlé pšeničné pivo, 

které se u nás prodává především jako čepované. Leffe je svrchně kvašené pivo 

s vyšším obsahem alkoholu. Všechny tyto značky vlastní pivovarnická společnost 

Anheuser-Busch InBev a jejich prodej je v Pivovarech Staropramen pozůstatkem 

předchozích majitelů společnosti. 
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Carling British Cider v roce 2013 navázala společnost Pivovary Staropramen 

na sílící oblibu ciderů
109

 a přinesla na český trh britskou značku Carling British Cider ve 

variantě s chutí třešní. Jeho cílová skupina jsou aktivní ženy a muži ve věku 18-35 

let.
110

 

 

Corona je nejnovějším přírůstkem v portfoliu Pivovarů Staropramen. Tento 

mexický ležák vzniká spodním kvašením. V jeho složení najdeme pro české prostředí 

netypické složky piva – rýži a kukuřici. Patří mezi nejhodnotnější pivní značky na 

světě.
111

 

 

3. Značka Staropramen Cool 

3.1 Positioning 

Význam positioningu vysvětluje ve své knize Keller: „Positioning znamená 

identifikovat optimální umístění značky a jejích konkurentů v myslích spotřebitelů, aby 

se maximalizoval potenciální přínos pro firmu. Dobrý positioning značky pomáhá vést 

marketingovou strategii díky objasnění, co značka znamená, jak jedinečná je, nakolik se 

podobá konkurenčním značkám a proč by si spotřebitelé měli značku koupit a užívat 

ji.“
112

 

Staropramen Cool je ochucené pivo, které přináší perfektní rovnováhu mezi 

osvěžením značky Staropramen a bezprostředním gejzírem skvělých chutí. Značka 

Staropramen Cool je pro všechny společenské lidi, kterým nejde o to se ve společnosti 

jen objevit, ale stát se její součástí a aktivně se zapojit. Se značkou Staropramen Cool je 

možné naplno se zapojit do společenských aktivit, a to po celý den. Ve společnosti 
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Pivovary Staropramen pečlivě vybírají každou příchuť a míchají ji se svými 

pivovarskými znalostmi.
113

 

 

3.2 Cílová skupina 

Cílová skupina značky je poměrně široká. Patří do ní mladí dospělí ve věku od 

18 do 29 let bez rozdílu pohlaví. Komunikace značky cílí na spotřebitele, který je 

aktivní a společenský, mladý duchem, rád si dopřává, je bezstarostný a nechce zmeškat 

žádnou zábavu. Do cílové skupiny celého segmentu ochucených piv bychom mohli 

zařadit i ženy celkově, pro značku Staropramen Cool se ovšem nejedná o primární 

cílovou skupinu.
114

 

 

3.3 Vlastnosti značky 

Vlastnosti značky Staropramen Cool určují, jaká značka je a jak by ji měli 

vnímat spotřebitelé. 

 Překvapivě netradiční: má vlastní názor, jde si za svým a nabízí neočekávaný 

přístup k životu. 

 Nakažlivě veselý: vtáhne tě do zábavy  

 Přátelský: otevřený, nesobecký, pozitivní a okouzlující
115

 

 

3.4 Hodnoty značky 

„Základní hodnoty značky jsou ty soustavy abstraktních asociací (vlastností a 

přínosů), které charakterizují pět až deset nejdůležitějších aspektů či dimenzí značky. 

Základní hodnoty značky mohou sloužit jako důležitý základ strategie značky mnoha 

způsoby. Stěžejní hodnoty značky mohou především sloužit jako základ positioningu 

značky, pokud jde o to, jak vyjadřují příslušnosti a odlišnosti v kategorii.“
116
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Hodnoty značky jsou tvořeny jako to, v co značka věří. Pro značku Staropramen 

Cool jsou charakteristické tři základní hodnoty
117

:  

 Boří zaběhlé stereotypy: jde proti zaběhlému proudu a vyhledává rozmanitost, 

aby byl život vždy plný vzrušení. 

 Sdílená radost: radost mezi svými je radostí dvojnásobnou. 

 Je stále svěží: má nové nápady, je vynalézavý.  

 

3.5 Marketingový mix 

„Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které firma 

používá k úpravě nabídky podle cílových trhů. Marketingový mix zahrnuje vše, co 

firma může udělat, aby ovlivnila poptávku po svém produktu. Možné způsoby se dělí do 

čtyř skupin proměnných, známých jako 4P: produktová politika (product), cenová 

politika (price), komunikační politika (promotion) a distribuční politika (place).“
118

 

Marketingový mix je důležitou součástí řízení značky. V marketingovém mixu jsou 

obsaženy základní informace o značce a pomáhá tak vytvářet strategii značky. Je 

důležité, aby marketingové aktivity fungovaly komplexně a byly na sebe napojené.  

Nyní rozeberu jednotlivé části marketingového mixu značky Staropramen Cool. 

 

3.5.1 Produkt 

„Produkt zahrnuje veškeré výrobky a služby, které společnost cílovému trhu 

nabízí.“
119

 Do produktové politiky Kotler zahrnuje sortiment, kvalitu, design, vlastnosti, 

značku, obal, služby a záruku. „Produkt sám má tři vrstvy. Jádro je unikátní základní 

užitek, který se prodává. Ve skutečnosti je to unikátní prodejní prvek, specifická pozice 

daného výrobku ve vědomí zákazníka. Značka je často shrnutím, vizualizací klíčového 

užitku a všeho, co je s tím spojeno. Užitek se musí převést v něco uchopitelného, 

hmotného – druhá úroveň produktu jsou hmotné prvky.“
120

  Třetí vrstvou produktu pak 

může být rozšířený produkt. Tato vrstva zahrnuje dodatečné služby. 
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Produktem značky Staropramen Cool je ochucený míchaný nápoj z piva, který 

obsahuje 2 % alkoholu. Nápoj je tvořen světlým výčepním pivem a ovocnou složkou. 

Přesné složení produktu se liší dle příchuti. 

Šíře sortimentu je dána variantami příchutí. Ty se od uvedení značky na trh 

během let měnily. V roce 2011 byla uvedena příchuť Lemon, ta je součástí portfolia do 

současnosti.
121

 V roce 2012 přibyla druhá příchuť Grep. V roce 2013 byla řada rozšířena 

o další dvě příchutě – Hořký Pomeranč a Cidermix, která míchá pivo, jablečnou šťávu a 

cider. V roce 2014 byla uvedena příchuť Třešeň, která v rámci zachování čtyř příchutí 

postupně nahradila variantu Hořký Pomeranč. Pro retailový řetězec Tesco byla ve 

stejném roce vytvořena limitovaná edice Bezový květ & citron, která byla o rok později 

zařazena jako stálý člen portfolia a nahradila tím příchuť Cidermix. Je tedy patrné, že 

nejčastěji jsou voleny citrusové příchutě. Ze spotřebitelských testů citrusové příchutě 

vycházejí jako nejúspěšnější.
122

 

Produkt byl při uvedení na trh k dispozici v půllitrových skleněných lahvích a 

půllitrových plechovkách. V reakci na velký zájem spotřebitelů byla škála balení 

v průběhu roku 2011 rozšířena o třetinkovou skleněnou lahev a litrovou PET lahev, 

kromě toho byly uvedeny dva multipacky – party balení deseti půllitrových lahví, které 

obsahovalo společenskou hru jako dárek, a balení šesti PET lahví. Tyto varianty balení 

byly vytvořeny pro příchuť Lemon.
123

 V dalším roce byl produkt v distribuci ve výše 

zmíněných baleních kromě party balení po deseti lahvích. V roce 2014 byla nabídka 

rozšířena o čtyřbalení plechovek ve fólii. Skleněná lahev byla z kanálu off-trade 

vyřazena. Bylo to hlavně z toho důvodu, že spotřebitelé preferují lehčí a pohodlnější 

balení beermixů, které je vhodnější pro typické spotřební příležitosti (venkovní večírky, 

pikniky apod.). Balení v PET lahvích se změnilo na půllitrovou variantu a variantu o 

objemu 1,5 l. V prodejích převažují v segmentu produkty stáčené do plechovek. V roce 

2014 se prodalo téměř 75 % celkové produkce beermixů právě v plechovkách.
124
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Design produktu má v rámci produktové řady shodné prvky, jakými jsou logo 

Staropramen s logem subbrandu Cool a rozmístění jednotlivých prvků na obalu. Design 

balení jednotlivých příchutí se liší v závislosti na tom, o jakou příchuť se jedná. Na 

obalech je vždy graficky znázorněno ovoce, které je součástí ovocné složky produktu a 

liší se tak i barevné zpracování. Od uvedení značky na trh do současnosti zaznamenal 

design dvě zásadní změny. První nastala v roce 2012, kdy se začal produkt stejně jako 

všechny ostatní produkty z portfolia značky Staropramen stáčet do nové půllitrové 

skleněné lahve. S touto změnou byl vytvořen i nový design etiket a potisku plechovek. 

Druhá výrazná změna nastala v roce 2015, kdy byly obrázky ovoce nahrazeny 

realističtějšími verzemi a plechovky byly doplněny symbolem „Cold edge“, který má 

změnou barvy indikovat správnou teplotu pro konzumaci.
125

 

 

3.5.2 Cena 

Philip Kotler cenu definuje jako „sumu peněz požadovanou za produkt nebo 

službu, nebo sumu hodnot, které zákazníci smění za výhody vlastnictví nebo užívání 

produktu či služby“
126

. Peníze, které zákazníci zaplatí za produkt, jsou zdrojem příjmů 

firmy. Mezi podmnožiny ceny, jakožto jednoho z marketingových nástrojů, jsou 

deklarovány cena, slevy, úvěrové podmínky, platební lhůty a zvýhodnění.
127

  

Koncovou cenu produktu pro spotřebitele stanovuje maloobchodník, tedy ten, 

kdo spotřebiteli produkt prodává. Pivovar může spotřebiteli doporučit cenu, jedná se 

ovšem o doporučení, které není pro maloobchodníka závazné. U jednotlivých 

obchodníků se cena produktu liší. Běžné jsou vyšší ceny produktu v kanálu on-trade 

oproti segmentu off-trade. 

                                                                                                                                               
z: http://www.pivovary-staropramen.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy-a-zajimavosti/archivy-dle-

roku/2015/osvezujici-rada-beermixu-staropramen-cool-dostane-novy-kabat-chladici-symbol-i-novou-

prichut-bezovy-kvet-a-citron/ 
125

 Ibidem 
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3.5.3 Distribuce 

„Distribuce zahrnuje činnosti firmy, které činí produkt dostupný cílovým 

zákazníkům.“
128

 „Prostřednictvím distribuce firma řídí proces pohybu výrobku 

k zákazníkovi. Tento proces zahrnuje dopravu, udržování skladů, výběr velko- a 

maloobchodníků, rozhodnutí o vhodném prostředí pro umístění výrobku a o skladbě 

sortimentu v jednotlivých místech prodeje.“
129

 Pro distribuci v pivním segmentu a 

potažmo v segmentu ochucených piv je stěžejní rozdělení na dva základní kanály on-

trade a off-trade. Pro kanál on-trade je charakteristická konzumace produktu v místě 

prodeje. Patří do něj tak zejména restaurace, hospody, bary, kavárny či kluby. Off-trade 

kanál zahrnuje místa prodeje, kde zákazník produkt pouze zakoupí, ale ke konzumaci 

toto místo není určeno. Jde tedy především o obchody. V segmentu ochucených piv 

výrazně dominuje prodej v kanálu off-trade.
130

  

Prodej zajišťují obchodní zástupci společnosti, kteří jsou dle lokality svého 

působení rozděleni do obchodních týmů. Zboží je skladováno v hlavním distribučním 

centru v Radotíně, to však bude v červnu 2015 přestěhováno do obce Líbeznice, která se 

nachází severně od Prahy. Důvodem jsou povodně, které distribuční centrum 

v posledních letech zasáhly a způsobily škodu na majetku. Kromě toho společnost 

využívá dalších dvanáct distribučních center po České republice.
131

 

 

3.5.4 Komunikace  

„Komunikace představuje aktivity, které sdělují přednosti produktu a snaží se 

přesvědčit cílové zákazníky, aby jej koupili.“
132

 Právě komunikaci značky Staropramen 

Cool se budu věnovat v následující kapitole a budu ji detailněji zkoumat. Patrick De 

Pelsmacker označuje komunikaci jako nejviditelnější nástroj marketingového mixu. 

„Obnáší všechny nástroje, jejichž prostřednictvím firma komunikuje s cílovými 

skupinami, aby podpořila výrobky nebo image firmy jako takové.“
133

 Komunikace 
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značky je tvořena souborem nástrojů označovaným jako komunikační mix. Do 

komunikačního mixu zahrnujeme reklamu, podporu prodeje, sponzorování, public 

relations, komunikaci v prodejním nebo nákupním místě, výstavy a veletrhy, přímý 

marketing, osobní prodej a interaktivní marketing.
134

  Společnost Pivovary Staropramen 

využívá všechny výše zmíněné nástroje komunikačního mixu, některými nástroji 

komunikuje se spotřebiteli a některé jsou určeny zákazníkům. Je tedy důležité vymezit 

tyto dva pojmy. Spotřebiteli jsou koncoví uživatelé produktu, tedy lidé, kteří produkt 

zakoupí a zkonzumují. Zákazníky jsou maloobchodníci a restauratéři, kteří zboží 

nakupují od společnosti Pivovary Staropramen a následně je prodávají spotřebitelům.  

V této bakalářské práci budu věnovat největší pozornost reklamě, podpoře 

prodeje, public relations, sponzoringu a online komunikaci. Přímý marketing zde 

zahrnovat nebudu z toho důvodu, že slouží spíše v komunikaci směrem k zákazníkovi, 

nikoli ke spotřebiteli. 

Reklamu rozděluje Kotler dle využitých médií na televizní reklamu, tiskovou 

reklamu, rozhlasovou reklamu a venkovní reklamu.
135

 Staropramen Cool využívá 

všechny tyto typy reklamy, nejméně ovšem reklamu v tisku. V celém sledovaném 

období byla využita reklama v televizi. Podle Kotlera je její výhodou schopnost 

znázornit uživatele a image, osobnost značky a další nehmatatelné prvky.
136

 

Podporu prodeje můžeme rozdělit na čtyři kategorie: cenová, necenová, 

informativní a motivační.
137

 Většina typů podpory prodeje je nástrojem maloobchodníka 

či restauratéra. Z podpory prodeje využívá značka Staropramen Cool například 

ochutnávky, které bychom zařadili mezi informativní podporu prodeje, dále cross 

promotion. 

V rámci sponzoringu využívá značka především sponzorování eventů, kulturních 

a sportovních. Spojení značky s událostí může prohloubit a rozšířit vztah s cílovou 

skupinou. Mezi cíle spojení značky s událostí patří například ztotožnění s cílovým 
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trhem nebo životním stylem, vytvořit zážitky či zdůraznit vnímání klíčových asociací 

image značky.
138

 

V online prostředí komunikuje značka zejména na sociálních sítích a webových 

stránkách. Využití internetu umožňuje vetší interakci mezi marketéry a spotřebiteli.
139

 

Mezi výhody, které online komunikace nabízí, patří budování dlouhodobých vztahů se 

zákazníky, usnadnění zákazníkům získání informací či zacílení zákazníků správnými 

informacemi ve správném čase.
140

 

 

3.6 Omezení reklamy 

Vzhledem k tomu, že Staropramen Cool je alkoholický nápoj, je nutné při tvorbě 

komunikační strategie respektovat omezení, která existují pro reklamu na alkoholické 

nápoje. Omezení reklamy určuje v první řadě česká legislativa. Reklama na alkoholické 

nápoje je upravena v § 4 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
141

. Dle tohoto 

zákona nesmí reklama na alkoholické nápoje například nabádat k nestřídmému užívání 

alkoholických nápojů či tvrdit, že alkohol v nápoji má léčebné vlastnosti. Reklama také 

nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let a nesmí tyto osoby nebo osoby, které 

vypadají mladší 18 let, zobrazovat při konzumaci alkoholických nápojů.
142

 

V českých pivovarech ovšem kromě legislativního omezení funguje také princip 

samoregulace. Společnost Pivovary Staropramen jsou členem Českého svazu pivovarů a 

sladoven, pod nímž funguje pracovní komise Společenská zodpovědnost pivovarů 

(původně Iniciativa zodpovědných pivovarů). Komise si klade za cíl zejména podporu a 

propagaci zodpovědného přístupu ke konzumaci, prodeji i marketingu piva. Jedním 

z cílů je také demonstrace zodpovědného přístupu pomocí vlastní regulace 

marketingových aktivit, která se řídí Etickým kodexem.
143
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Etický kodex vychází z legislativního omezení, ale je ve svých omezeních 

přísnější a rozsáhlejší. Etický kodex v souvislosti s komerční komunikací upravuje: 

nezodpovědnou konzumaci piva, mladistvé, řízení, nebezpečné aktivity, zdravotní 

aspekty, obsah alkoholu, výkonnost a sexuální úspěch, podporu prodeje a samplingy, 

lidskou důstojnost a náboženské přesvědčení.
144

 

Etický kodex je přísnější v oblasti vystupování v reklamách. V reklamě nesmí 

být jako konzument piva zobrazena osoba, která je fakticky mladší 25 let. Komerční 

komunikace dále nemá využívat obrázků či symbolů, které primárně vyvolávají zájem 

dětí. Reklama na pivo nesmí být vysílána v komerčních přestávkách před, během nebo 

hned po dětských televizních nebo rozhlasových programech. Reklama nemá 

propagovat pivo v médiích, programech nebo během událostí, jejichž cílovou skupinu 

tvoří nezletilí.
145

 Je tedy patrné, že při tvorbě komunikační strategie je nutné přihlížet 

k omezením i v rámci mediálního plánování. Kromě cílení reklamy upravuje kodex 

zejména obsah reklamy. Reklama by neměla ukazovat osoby, které se jeví jako opilé, 

nesmí spojovat konzumaci piva a řízení vozidel, zobrazovat těhotné nebo kojící ženy při 

konzumaci piva či vytvářet dojem, že konzumace piva je nezbytnou nutností pro 

dosažení společenského nebo hmotného úspěchu.
146

 

 

3.7 SWOT analýza značky 

Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) 

 Lídr na trhu 

 Průkopník v segmentu 

 Inovace 

 Silná sezónnost konzumace 

produktu 

 Konzumace ovlivněna počasím 

 Nízká loajalita konzumentů 

v rámci segmentu 

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

 Nealkoholická ochucená piva 

 Ochucená piva s vyšším obsahem 

alkoholu 

 Pokles trhu s ochucenými pivy 

 Přesycenost trhu 

 Nástup nových substitutů – 
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 Posílení pozice v on-trade kanálu například cider 

 

Jako silné stránky značky Staropramen Cool vidím především pozici na trhu. 

Značka je lídrem v segmentu ochucených piv již od uvedení značky na trh v roce 2011, 

po vstupu dalších značek na trh je stále největší značkou v segmentu. Značka je také 

průkopníkem v segmentu, jelikož byla první úspěšnější značkou ochucených piv 

v Česku. Silnou stránkou značky jsou inovace a dynamické portfolio, které se snaží 

reagovat na poptávku na trhu. Kromě dvou citrusových příchutí Lemon a Grep uvedla 

značka v průběhu několika let další varianty – Hořký pomeranč, Cidermix, Třešeň a 

Bezový květ a citrón. K vývoji dochází také na úrovni balení produktu. Na základě 

poptávky na trhu se produkt zcela přestal prodávat ve vratných lahvích. Naopak 

plechovkové balení bylo rozšířeno o fourpack. 

Mezi slabé stránky jsem zahrnula výraznou sezónnost konzumace produktu. 

Staropramen Cool se nejvíce prodává během letní sezóny, v ostatních měsících jsou 

prodeje nižší. Konzumace je také ovlivněna počasím a teplotou. Staropramen Cool 

spotřebitelé pijí nejvíce při pěkném počasí a vysokých teplotách. Nápoj je vnímán jako 

osvěžení v horkých letních dnech. Další slabou stránkou je nízká loajalita spotřebitelů 

v rámci segmentu. Spotřebitelé při výběru ochuceného piva výrazně neupřednostňují 

jednu značku, ale jejich výběr ovlivňují často jiná kritéria (například cena, dostupnost 

apod.). 

Všechny produkty značky Staropramen Cool obsahují 2 % alkoholu. Jako 

příležitost zde proto uvádím dvě varianty produktu – nealkoholickou verzi a naopak 

verzi s vyšším obsahem alkoholu. Tyto varianty by byly vhodné pro odlišné spotřební 

příležitosti. Stejně tak jako se stala ochucená piva alternativou pro spotřebitele, kteří 

pivo běžně nepijí, zejména tedy ženy a mladé dospělé, nealkoholické ochucené pivo by 

se mohlo stát substitutem pro tuto cílovou skupinu pro nealkoholické nápoje, například 

před řízením vozidel. Staropramen Cool s vyšším obsahem alkoholu by mohl znamenat 

substitut pro jiné nápoje s vyšším obsahem alkoholu. Tuto příležitost vidím především 

v kanálu on-trade, kde by mohl být volbou například v barech a hospodách. Příležitostí 

je i posílení pozice v on-trade kanálu současného produktu Staropramen Cool. Toho by 

se dalo dosáhnout například rozšířením distribuce točeného Staropramen Cool a 

zvýšením vizibility v místě prodeje on-trade. 

Jako hrozbu pro Staropramen Cool bych označila pokles celého trhu 

s ochucenými pivy. Ten může být způsoben i přesyceností trhu vzhledem k množství 
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značek, které za krátkou dobu na trh vstoupily. Opadl také počáteční zájem o novou 

kategorii, tuto roli částečně převzala kategorie ciderů. 

 

4. Metodologie práce 

Ve své bakalářské práci využiji metodu komparativní analýzy. „Základním 

vymezením srovnávacího přístupu je zaměření na dvě či více srovnávaných 

jednotek.“
147

 Ve své analýze bud srovnávat čtyři entity, kterými jsou komunikační 

aktivity značky Staropramen Cool za roky 2011, 2012, 2013 a 2014. „Nízký počet 

komparovaných entit umožňuje výzkumníkovi prozkoumat velké množství proměnných 

a jít ve srovnání do hloubky.“
148

 V tomto případě je výzkum i omezený dobou, kdy je 

značka přítomna na trhu. Předpokladem pro komparativní analýzu je existence 

srovnatelných celků. Komparativní analýza není pouze popis různých případů, ale tyto 

případy jsou k sobě vzájemně vztahovány. Komparace tak obsahuje interpretaci 

rozdílů.
149

   

Pro svou práci jsem si stanovila výzkumnou otázku: „Měnily se komunikační 

aktivity značky Staropramen Cool během let 2011–2014?“ Pokud výsledky výzkumu 

ukážou, že se komunikační aktivity během sledovaného období měnily, budu sledovat, 

jak se změnily a zda je možné najít souvislost ve změnách se situací tržního segmentu 

ochucených piv.  

V další části provedu komparativní analýzu komunikačních aktivit značky 

Staropramen Cool a jejích hlavních konkurenčních značek, jejichž komunikaci jsem 

rozebrala výše. Cílem této komparace bude zjistit, jaké jsou shodné prvky v komunikaci 

v segmentu ochucených piv a v čem se naopak komunikace jednotlivých značek liší.  
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5. Komunikační aktivity značky Staropramen Cool 

5.1 Rok 2011 

Uvedení značky na trh v roce 2011 bylo podpořeno kampaní s názvem „Uhas 

žízeň Lemonem“. Při uvedení značky bylo logickým hlavním cílem komunikačních 

aktivit zavedení značky do povědomí spotřebitelů z cílové skupiny.
150

 

Hlavní část komunikačních aktivit byla spuštěna na začátku června. Cílem 

kampaně bylo představit produkt Staropramen Cool Lemon jako klíčovou inovaci 

značky Staropramen v roce 2011, vymezit její pozici a jasně ji odlišit od konkurence. 

Měřitelné cíle byly následující: dosáhnout 55% povědomí o kampani, vytvořit znalost 

značky na úrovni 50 %. 40 % lidí, kteří zaregistrují kampaň, přimět k tomu, aby produkt 

vyzkoušeli. Ovlivnit vnímání značky Staropramen jako inovativní značky a nastartovat 

segment ochucených piv.
151

 Agentura Young & Rubicam uvádí všechny tyto cíle jako 

splněné. 

5.1.1 Reklama 

Do televize byl nasazen 20s spot. Kreativu vytvořila agentura Young & 

Rubicam, produkci zajistila společnost Dawson a režíroval jej Jan Zajíček. Mediální 

plánování a nákup měl na starosti Universal McCann. Ve spotu se objevuje slogan, 

který je společným prvkem celé kampaně, „Uhas žízeň Lemonem“. Hlavními atributy, 

které jsou ve spotu komunikovány, jsou osvěžení a nižší obsah alkoholu. Spot je laděn 

do barev produktu – žluté a zelené. Ty se objevují i v dalších formách komunikace. 

Dějištěm spotu je česká pláž a hlavním hrdinou je mladý muž, který představuje 

zástupce cílové skupiny. Pro personalizaci značky využívají autoři reklamy „hasiče 

žízně“, kteří zasáhnou během horkého letního dne a dodají spotřebitelům osvěžení 

v podobě Staropramene Cool. Televizní reklama posloužila jako účinný nástroj pro 

zvýšení povědomí o značce. TV spot vidělo 50 % cílové skupiny minimálně 

sedmkrát.
152

 

                                                 
150

 Hasiči žízně začínají osvěžovat Staropramen Cool Lemonem: Tisková zpráva. Pivovary 

Staropramen [online]. [cit. 2015-04-18]. Dostupné z:http://www.pivovary-staropramen.cz/cs/pro-

media/tiskove-zpravy-a-zajimavosti/archivy-dle-roku/2011/hasici-zizne-zacinaji-osvezovat-staropramen-

cool-lemonem/ 
151

 Uhas žízeň Lemonem. Effie Awards [online]. [cit. 2015-04-19]. Dostupné 

z: http://www.effie.cz/vysledky-effie/rocnik-2012/uhas-zizen-lemonem/ 
152

 Uhas žízeň Lemonem. Effie Awards [online]. [cit. 2015-04-19]. Dostupné 

z: http://www.effie.cz/vysledky-effie/rocnik-2012/uhas-zizen-lemonem/ 

http://www.pivovary-staropramen.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy-a-zajimavosti/archivy-dle-roku/2011/hasici-zizne-zacinaji-osvezovat-staropramen-cool-lemonem/
http://www.pivovary-staropramen.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy-a-zajimavosti/archivy-dle-roku/2011/hasici-zizne-zacinaji-osvezovat-staropramen-cool-lemonem/
http://www.pivovary-staropramen.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy-a-zajimavosti/archivy-dle-roku/2011/hasici-zizne-zacinaji-osvezovat-staropramen-cool-lemonem/
http://www.effie.cz/vysledky-effie/rocnik-2012/uhas-zizen-lemonem/
http://www.effie.cz/vysledky-effie/rocnik-2012/uhas-zizen-lemonem/


   

 

41 

  

Kromě televizní reklamy byly využity také rádiové produktové spoty, promo 

spoty a soutěže. Ty měly za úkol podpořit zejména ochutnávkové roadshow. 

Další součástí komunikace byla reklama out-of-home. Ta byla volena s ohledem 

na zájmy cílové skupiny a byla umístěna v okolí koupališť a sportovních center. 

5.1.2 Podpora prodeje 

Součástí komunikačních aktivit byla roadshow s ochutnávkami. Roadshow 

zajišťovaly čtyři týmy promotérů, kteří byli stylizováni do „hasičů žízně“ z reklamy. 

Roadshow probíhala dva měsíce po celé České republice. Během těchto dvou měsíců 

produkt ochutnalo 120 000 lidí.
153

 Promotérské týmy byly kromě maloobchodních 

prodejen přítomny i na letních hudebních festivalech, jejichž partnerem byl 

Staropramen. Byly mezi nimi největší české festivaly, například Rock for People a 

Colours of Ostrava. 

5.1.3 Sponzoring 

Jako doplnění televizní reklamy byly zvoleny sponzorské spoty vysílané před 

pořady, které sleduje cílová skupina. Jednalo se o pořady Partička a Wipe Out a vybrané 

filmy na TV Nova.  

Značka navázala také partnerství s hudebními festivaly. Byly mezi nimi opět 

festivaly Rock for People a Colours of Ostrava, a to díky partnerství festivalů s dalšími 

značkami z portfolia společnosti Pivovary Staropramen – Staropramen s Rock for 

People a Ostravar s Colours of Ostrava. Na Rock for People nesla jméno značky druhá 

hlavní scéna – Staropramen Cool Lemon Stage. Kromě toho vznikla na festivalu chill 

out zóna. Nabízeny byly také pivní koktejly ze Staropramene Cool Lemon ve spolupráci 

se značkou Božkov.
154

 

5.1.4 Online komunikace 

Prostřednictvím facebookové stránky značky Staropramen byli osloveni vybraní 

fanoušci značky, kteří měli možnost ochutnat produkt ještě před jeho oficiálním 

uvedením. Cílem bylo sdílení zkušenosti a pozitivního zážitku se svými přáteli a 

vrstevníky.  
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Z online komunikačních kanálů využila značka již výše zmíněný Facebook. 

V roce 2011 neměla značka vlastní facebookovou stránku, ale komunikovala 

prostřednictvím stránky značky Staropramen.
155

 Na sociální síti byly zveřejňovány 

v souvislosti se značkou Staropramen Cool zejména produktové informace, výzvy 

k zapojení spotřebitelů do soutěží či informace o podpoře prodeje (roadshow, cenová 

podpora prodeje). Další formou komunikace v internetovém prostředí byly produktové 

webové stránky. Ty byly opět sdílené se značkou Staropramen. Na YouTube kanál 

značky Staropramen jsou také přidávána videa podporující značku. 

5.1.5 Public relations 

K uvedení značky na trh se konala samostatná tisková konference. Značka 

využila několik tiskových zpráv, jejímiž tématy bylo uvedení značky na trh, kampaň 

doprovázející nový produkt, rozšíření variant balení a zvyšování produkce na základě 

velké poptávky.
156

 Značka komunikovala formou aktivního i reaktivního PR. Média se 

v souvislosti se značkou věnovala nejvíce uvedení značky na trh jako novinky v rámci 

celého pivního segmentu. Články o značce publikovala zejména marketingová média, 

média zabývající se trhem a lifestylová média jako produktové tipy.
157

  

5.2 Rok 2012 

V roce 2012 se výrazně změnila situace na trhu s ochucenými pivy. Značce 

Staropramen Cool přibyli konkurenti, v čele se dvěma největšími konkurenčními 

značkami velkých pivovarnických společností – Gambrinus Ochucený a Zlatopramen 

Radler. Cílem komunikace značky tedy bylo udržet pozici lídra segmentu.  

Mezi hlavní témata komunikačních aktivit patřilo uvedení nové příchutě 

Staropramen Cool Grep. Značka navázala na kampaň z předchozího roku „Uhas žízeň 

Lemonem“, vizuály i další části komunikace se nesly v podobném duchu jako první 

kampaň. Novinkou byl motiv šamanů, kteří částečně nahradili hasiče z předchozí 

kampaně v roli „uhasitelů“ či „zaháněčů“ žízně, kteří se stali personifikací značky. 

Dalším tématem komunikace byl nový design balení (stejně jako u celého portfolia 

značky Staropramen), s tím souvisela také změna loga. 
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Výraznou změnou oproti roku 2011, kdy byl produkt uveden v květnu, bylo 

zahájení komunikace již v polovině března, tedy ještě před začátkem sezóny, prodej 

nové příchutě pak započal na začátku dubna. Důvod vidím ve vstoupení dalších značek 

na trh, logická byla tudíž snaha získat pozornost veřejnosti i médií co nejdříve. 

5.2.1 Reklama 

Pro komunikaci značky v televizi byla využita část spotu z roku 2011, na kterou 

navázalo rozšíření týkající se nové příchutě. V něm se objevují výše zmínění šamani, 

kteří spolu s hlavním hrdinou spotu přivolávají „další osvěžení“. Pro obě příchutě je 

v nové verzi spotu využitý slogan „Pravé ovocné osvěžení“.
158

 Spot komunikuje stejné 

atributy produktu jako ten z předchozího roku, tedy osvěžení a nižší obsah alkoholu. 

V další fázi byl využit tag on upozorňující na balení v PET lahvích. Televizní kampaň 

běžela v květnu a v červnu. Spot vytvořil stejný tým jako v roce 2011. 

Z OOH reklamy komunikovala značka prostřednictvím big boardů, dress boxů a 

CLV na koupalištích. 

Vzhledem k velkému množství variant produktu byly vytvořeny vizuály pro tyto 

odlišné varianty. Základem byly vizuály „Uhas žízeň Lemonem“ a „Uhas žízeň 

Grepem“, které doplňovaly vizuály pro balení v PET lahvích o objemu 0,5 l a 1,5 l. 

5.2.2 Podpora prodeje 

V roce 2012 byla součástí kampaně rozsáhlá ochutnávková roadshow. Ta čítala 

na 500 zastávek v rámci celé České republiky. Roadshow probíhala od června do srpna 

a účastnily se jí dva týmy promotérů, kteří měli kostýmy šamanů. Roadshow tak 

navázala na televizní spot. Na místě ochutnávek probíhala soutěž v „šamanském tanci“ 

o ceny. Celkový vizuální koncept roadshow byl zaměřen na novou příchuť Grep. Kromě 

zastávek na festivalech, na koupalištích a u bazénů, zahrnovala roadshow i ochutnávky 

v hypermarketech. 

5.2.3 Sponzoring 

Opět byly využity sponzorské spoty, tentokrát upozorňovaly na novou příchuť a 

stejně jako v TV spotu se v něm objevil motiv šamanů. 
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Značka pokračovala ve spolupráci s letními hudebními festivaly – Rock for 

People a Colours of Ostrava, přibyl Open Air Festival. Nově vzniklo napojení značky 

na plážové sporty a aktivity. Značka byla přítomna na beachvolejbalovém turnaji na 

Štvanici, Prague International Maratonu, turnaji v plážovém rugby. Dalšími eventy, na 

kterých byla značka viditelná, bylo floorbalové finále a přenos fotbalového Eura na 

Staroměstském náměstí.  

5.2.4 Online komunikace 

Velká část komunikace značky probíhala prostřednictvím online kanálu. Značka 

byla opět komunikována v rámci facebookové stránky značky Staropramen. Byla 

vyhlášena spotřebitelská soutěž, ve které bylo po dobu jejího trvání možné každý týden 

vyhrát tray plechovek Staropramen Cool Grepu, hlavní výhrou byly mobilní telefony. 

Kromě soutěže byly často komunikovaným tématem eventy a účast značky na nich. 

5.2.5 Public relations 

V roce 2012 bylo vydáno opět několik tiskových zpráv, jejichž tématy byla nová 

příchuť Grep, produktové informace a komunikační aktivity značky v čele s roadshow. 

Nová příchuť byla uvedena v rámci tiskové konference, která se týkala celého pivovaru. 

O značce psala média v souvislosti s nově vznikajícím segmentem ochucených piv a 

jeho úspěchem a v souvislosti se vstupem dalších značek na trh. Média se také věnovala 

obsahu sladidel ve složení produktu, toto téma bylo převzato z online prostředí. Sladidla 

v následujícím roce pro negativní reakce nahradilo sladidlo z byliny Stevia rebaudiana. 

 

5.3 Rok 2013 

Po úspěšném roce 2012 čekal na všechny výrobce ochucených piv náročný úkol. 

Po velkém boomu ochucených piv, který český trh během dvou let zažil, začal opadávat 

efekt novosti. Nyní se stalo pro značku Staropramen Cool cílem vybudovat stabilní 

základnu konzumentů a posílit pozici lídra segmentu. 

V roce 2013 byly na trh uvedeny dvě nové příchutě – Hořký Pomeranč a 

Cidermix, který kombinuje pivo, cider a jablečnou šťávu. Hlavními tématy komunikace 

byly tyto dvě novinky v portfoliu. Komunikace značky byla zahájena v březnu, kdy byla 

uvedena příchuť Hořký Pomeranč. Kampaň navázala na předchozí komunikaci, nově se 

objevuje atribut zábavy. Roli „hasičů žízně“ převzaly dívky v kostýmech Eskymaček.  
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5.3.1 Reklama 

Pro televizi byl vytvořený nový spot. Opět se odehrává v prostředí české pláže a 

vystupuje v něm stejná hlavní postava jako v předešlých spotech. Jako personifikace 

značky a atributu osvěžení vystupují dívky v kostýmech Eskymaček, jako další motiv 

ochlazení či osvěžení se objevuje iglú. Nově značka pracuje s motivem zábavy. Tu 

představuje postava DJ a dostává se i do sloganu „Spláchni žízeň zábavou“.
159

 Spot 

v první fázi upozorňoval na novou příchuť Hořký Pomeranč, ve druhé fázi byl místo 

informace o Hořkém Pomeranči doplněn tag on týkající se příchuti Cidermix. Reklama 

byla nasazena do televize v dubnu, v květnu byl přidán tag on k příchuti Cidermix. 

Značka využila také reklamu v rádiu, ta měla za úkol podpořit spotřebitelskou 

soutěž a ochutnávkovou roadshow. 

V tisku se objevila reklama v časopise Studenta, jednalo se o pozvánku na 

Staropramen Cool Beach Cup. 

Z OOH reklamy byly využity big boardy, jedna varianta pracovala s vizuálem 

celého portfolia, druhá podporovala pouze příchuť Cidermix. Rozmístěny byly po celé 

České republice. Značka využila také dress boxy. Značka byla viditelná zejména na 

místech určených pro plážové sporty.  

5.3.2 Podpora prodeje 

Ochutnávková roadshow probíhala od června do srpna. Zajišťovaly ji dva týmy 

promotérů, kteří měli kostýmy Eskymáků, čímž značka navázala na televizní spot. 

Součástí roadshow byly ochutnávky nových příchutí a soutěž v tanci ze spotu „Cool 

Shake“. 

V červenci probíhala cross promotion se společností Datart. Zákazníci, kteří si 

zakoupili v Datartu lednici, ji dostali naplněnou produkty Staropramen Cool. Tato 

promoce byla podpořena CLV vitrínami a online bannery. 

5.3.3 Sponzoring 

Značka navázala na spojení s plážovými sporty a stala se titulárním sponzorem 

turnaje v beachvolejbalu Staropramen Cool Super Cup. Na turnaji byla vysoká vizibilita 

značky. Logo značky se objevilo například na dresech hráčů a stupních vítězů, na 
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hřištích byly umístěny bannery s vizuály značky. Turnaj byl vysílán na ČT sport, 

vysoká byla i pozornost dalších médií (tisk, rádio). 

Značka byla opět přítomna i na turnaji v beach rugby a na letních hudebních 

festivalech. 

5.3.4 Online komunikace 

Výraznou změnou online komunikace značky bylo její vyčlenění z komunikace 

značky Staropramen vytvořením samostatného facebookové stránky a webu. Online 

komunikací byla podpořena zejména spotřebitelská soutěž a ochutnávková roadshow. 

Značka začala využívat také Instagram. Ačkoli ještě nebyl vytvořen profil 

značky, na Facebooku byli spotřebitelé vyzváni ke sdílení fotek na Instagramu 

s hashtagem #MujStaropramenCool.
160

 

Kromě toho značka využila v online komunikaci bannery, které se objevily 

hlavně na zpravodajských serverech. 

5.3.5 Public relations 

Hlavními komunikovanými tématy byly nové příchutě, změny v online 

komunikaci a úspěch v pivní soutěži. Informace o značce byly prezentovány opět 

v rámci setkání s médii, které se týkalo celého pivovaru. Média se věnovala opět vývoji 

segmentu, značka byla často zmiňována v souvislosti s turnajem v plážovém volejbalu. 

 

5.4 Rok 2014 

V roce 2014 byly cíle komunikace podobné jako v roce 2013. Vzhledem k tomu, 

že segment ochucených piv nedisponuje velkou loajalitou spotřebitelů, bylo cílem 

značky získat loajální skupinu spotřebitelů a opět posílit svou pozici lídra segmentu. 

Značka navázala na kampaň z roku 2013 a komunikovala především atribut 

zábavy. Značka použila slogan „Zábava, která nekončí“ a do pozadí se tak dostal atribut 

osvěžení. 

Hlavními tématy komunikace v roce 2014 byla nová příchuť Třešeň a nový 

fourpack plechovek ve fólii. Značka více komunikovala v online prostředí, využila nové 
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možnosti, které poskytují sociální sítě a navázala na spojení s plážovými sporty. 

Limitovaná edice Bezový květ a citrón byla podpořena hlavně online komunikací. 

5.4.1 Reklama 

V televizním spotu se poprvé neobjevuje hlavní hrdina z minulých let. Nový 

spot byl natočen z pohledu spotřebitele, který si užívá celodenní zábavu venku s přáteli. 

Lokace se změnila z pláže na park, poprvé ve spotu nevystupují „uhasitelé žízně“. Na 

rozdíl od předešlých spotů, kde figurovalo balení ve skleněné lahvi, se nyní ve spotu 

objevuje produkt v plechovkách.
161

    

Značka byla opět viditelná na hřištích pro plážové sporty. Další formy OOH 

reklamy nebyly využity. 

5.4.2 Podpora prodeje 

Nová příchuť byla opět podpořena ochutnávkami v maloobchodech. Na rozdíl 

od předchozích let neprobíhala ochutnávková roadshow, například v rámci letních 

festivalů.  

5.4.3 Sponzoring 

Značka využila sponzorských spotů, které komunikovaly novou příchuť Třešeň. 

Pokračovala spolupráce s beachvolejbalovými eventy. Nejvýznamnější částí 

bylo opět titulární sponzorství na turnaji Staropramen Cool Super Cup. 

Značka byla viditelná i na letních festivalech, kde byla vytvořena Cool zóna 

s beachvolejbalovým hřištěm. 

5.4.4 Online komunikace 

Na facebookové stránce byla podpořena především nová příchuť Třešeň. S tím 

byla spojena i spotřebitelská soutěž, v rámci níž se měli účastníci vyfotit s novým 

produktem a fotku s hashtagem #TresenJeCool publikovat na produktovou stránku na 

Facebooku. V roce 2014 byl vytvořen profil značky na Instagramu.  

S Instagramem byl spojen také projekt Cool Skútr. Na základě fotek vyhledala 

hlídka lidi bavící se venku a obdarovala je produkty. 

                                                 
161

 Staropramen Cool Třešeň. YouTube [online]. [cit. 2015-04-29]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=StPTlPP9yVg&index=5&list=PLpEfHwU73IYnNQ1QdpzVAGFCQ

CcwZrfvq 
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V roce 2014 byly spuštěny také nové webové stránky značky Staropramen a 

samostatné stránky značky Staropramen Cool byly opět začleněny pod společné 

stránky. 

5.4.5 Public relations 

V roce 2014 byla aktivita v oblasti PR nižší než v předchozích letech. Nebyla 

vydána žádná tisková zpráva týkající se přímo značky. Média o značce psala opět 

hlavně ve spojení s celým trhem, velká pozornost byla věnována ztrátě ochranné 

známky radler společnosti Heineken. Značka byla často zmiňována v souvislosti 

s beachvolejbalovým turnajem. 

 

6. Zhodnocení komunikačních aktivit 

V této části bakalářské práci je mým cílem zhodnotit, jak se v průběhu let 

vyvíjela komunikace značky Staropramen Cool, jak komunikace reagovala na vývoj 

trhu a jaké atributy byly v komunikaci stěžejní. Dalším cílem bude porovnat 

komunikaci značky Staropramen Cool a jejích hlavních konkurentů a najít společné a 

rozdílné prvky komunikace. 

V roce 2011 byla značka uvedena na trh. Vzhledem k tomu, že segment 

ochucených piv do té doby téměř neexistoval, bylo cílem komunikačních aktivit 

zejména dostat značku do povědomí spotřebitelů a přimět spotřebitele k vyzkoušení 

produktu. Vzhledem k tomu, že segment u nás nebyl rozšířený, bylo důležité také 

veřejnost informovat o tom, o jaký produkt se jedná, co je jeho přidanou hodnotou a 

jaká je spotřební příležitost. V tomto ohledu byl velmi přínosným nástrojem public 

relations. Média nový segment zaujala, proto se mu často věnovala. Zájem médií byl 

generován samozřejmě i zájmem veřejnosti.  

Marketingová podpora produktu při jeho uvedení byla celkově velmi vysoká. 

Jako nejviditelnější nástroj posloužila televizní kampaň, na niž byla navázána celá 

komunikace značky. Sloganem bylo „Uhas žízeň Lemonem“. Hlavními 

komunikovanými atributy produktu bylo osvěžení a nižší obsah alkoholu. Jako 

personifikace značky a osvěžení byly použity postavy „hasičů a hasiček žízně“. Pro 

získání co nevyššího trialu byl produkt podpořen ochutnávkovou roadshow. Produkt byl 

prezentován jako vhodné osvěžení při horkém počasí, ideální například na koupaliště 
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nebo při venkovních aktivitách. Masivní marketingová podpora nového produktu 

přinesla v rámci povědomí o produktu a trialu lepší výsledky než byl původní plán, jak 

dokazují data agentury Young & Rubicam výše. Není tedy pochyb o tom, že uvedení 

značky na trh bylo úspěšné. 

V roce 2012 vstoupily na trh další značky, a proto bylo nutné komunikací 

značky odlišit. Značka Staropramen Cool navázala na kampaň z předchozího roku, což 

považuji za vhodný krok, protože kampaň v roce 2011 byla úspěšná a díky pozici jediné 

značky na trhu v roce 2011 si spotřebitelé spojili produkt se značkou Staropramen Cool. 

Personifikace značky a jejích atributů se objevila i v roce 2011, ale „hasiči“ byli 

nahrazeni šamany. Slogan „Pravé ovocné osvěžení“ opět vyzdvihoval atribut osvěžení. 

Vhodným krokem bylo zahájení komunikace dříve než v předchozím roce. Značka opět 

pokračovala v masivní ochutnávkové roadshow pro získání vyššího trialu. Nově byla 

značka napojena na plážové sporty, především beachvolejbal. Tento krok vnímám jako 

snahu odlišit se od ostatních značek a podpořit pozici love brandu. 

V roce 2013 se v komunikaci objevuje nově atribut zábavy. Zatímco 

v předchozích dvou letech značka komunikovala jako osvěžující nápoj s nižším 

obsahem alkoholu, nyní se produkt objevil jako kombinace osvěžení a zábavy. To 

demonstruje i slogan „Spláchni žízeň zábavou“. Kampaň byla opět navázána na ty 

z předchozích let, vystupoval v ní stejný hlavní hrdina a stejná byla i lokace spotu. Jako 

personifikace značky se objevují dívky v kostýmech Eskymaček, další postavou je DJ, 

který představuje atribut zábavy. Prohlubuje se navázání značky na plážové sporty. 

Nejviditelnější je titulární sponzorství beachvolejbalového turnaje. Online komunikace 

se vyčlenila z komunikace značky Staropramen, značka hledala i nové možnosti 

v online prostředí (Instagram). V roce 2013 došlo k poklesu prodejů v celém segmentu. 

Jako jeho hlavní příčiny můžeme označit nepříznivé počasí během letní sezóny, 

opadnutí efektu novosti a nástup nové kategorie ciderů. 

Značka Staropramen Cool na toto zareagovala v roce 2014 změnou 

v komunikaci. Sloganem pro rok 2014 bylo „Zábava, která nekončí“. Z hlavních 

komunikovaných atributů tak vymizelo osvěžení a stěžejní se stala zábava. Dějištěm 

spotu už není pláž, ale park, ve kterém si aktér užívá celodenní zábavu s přáteli. 

Spotřebitelům jsou tak nabízeny i další spotřební příležitosti než jen osvěžení v horkém 

dni. Dále pokračovala spolupráce s beachvolejbalovým turnajem a letními festivaly, 

z komunikačních aktivit zmizely ochutnávky. Značka využila propojení online a offline 
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komunikace kampaní Cool Skútr. To vidím opět jako snahu vybudovat pozici love 

brand. 

Jako největší problémy komunikace značky Staropramen Cool vidím to, že 

značka od počátku komunikovala pouze jako produkt vhodný k letnímu osvěžení. To 

přináší hrozbu v sezónnosti a v případě nepřízně počasí. Proto hodnotím pozitivně 

komunikaci atributu celodenní zábavy z roku 2014. Některé jiné značky se snaží 

sezónnost kompenzovat dalšími variantami produktu nebo doporučením způsobu 

podávání produktu. U Staropramene Cool tato mimosezónní aktivita chybí. Dalším 

problémem v segmentu ochucených piv je nízká loajalita spotřebitelů. Je proto důležité 

zaujmout v myslích spotřebitelů pozici love brandu. Tomu můžou pomoci eventy, jako 

jsou sportovní turnaje nebo hudební festivaly. Stále u značky ale převažují pouze 

sezónní eventy. Proto bych jako vhodnou alternativu viděla účast i na jiných událostech 

během celého roku. 

V rámci segmentu ochucených piv se v komunikaci téměř všech značek objevuje 

atribut osvěžení. Značky často komunikují absenci umělých konzervantů, sladidel a 

barviv v produktu a navazují tak trend zdravého životního stylu. Zlatopramen Radler 

dokonce uvádí, že je vyroben podle originální české receptury. U největších značek je 

také shodnou formou komunikace účast na letních eventech, zejména hudebních 

festivalech. 

Z komunikace v segmentu ochucených piv se poměrně výrazně liší značka 

PardálOVO, což je dáno i starší cílovou skupinou. Značka komunikuje hlavně propojení 

ženského a mužského světa a produkt je vytvořen tak, aby chutnal i běžným 

spotřebitelům značky Pardál. Z podstaty produktu se odlišuje také komunikace značky 

Birell, která se snaží o vytvoření komunity sportovců a lidí vyznávající aktivní životní 

styl. Značka je spojena s velkými sportovními událostmi, kde je absence alkoholu 

v nápoji benefitem. 

 



   

 

51 

  

Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zanalyzovat komunikační aktivity značky 

Staropramen Cool v letech 2011–2014 a zjistit, jak se měnily v souvislosti s vývojem 

trhu s ochucenými pivy. Jako vedlejší cíl jsem zvolila komparaci komunikace 

s konkurenčními značkami a nalezení shodných a odlišných prvků v komunikaci. 

V první části jsem uvedla český trh s ochuceným pivem, popsala jeho vznik a 

vývoj a provedla analýzu konkurenčních značek a jejich komunikace. V další části jsem 

uvedla společnost Pivovary Staropramen, do jejíhož portfolia značka Staropramen Cool 

patří. Ve třetí kapitole jsem se věnovala značce Staropramen Cool z marketingového 

hlediska. Ve čtvrté kapitole jsem krátce zmínila metodu práce, v následující kapitole 

jsem rozebrala komunikační aktivity Staropramen Cool ve sledovaném období. 

Závěrečná kapitola obsahuje výsledky mého šetření a poznatky, ke kterým jsem ve své 

práci došla. 

Z provedené analýzy jsem zjistila, že komunikace značky Staropramen Cool se 

v průběhu sledovaného období měnila a zároveň se měnily její cíle. Jako největší změnu 

vidím hlavní komunikované atributy produktu. Tuto změnu lze demonstrovat na ukázce 

sloganů z jednotlivých kampaní. Ze sloganů „Uhas žízeň Lemonem“ z prvního roku a 

„Pravé ovocné osvěžení“ z roku 2012 je patrné, že jako stěžejní atribut produktu bylo 

prezentováno osvěžení. V roce 2013 se se sloganem „Spláchni žízeň zábavou“ objevil 

poprvé prvek zábavy, který zcela převládl v roce 2014 se sloganem „Zábava, která 

nekončí“.  

Na počátku byl produkt komunikován jako letní nápoj, který osvěží spotřebitele 

během horkého dne. Z toho ovšem pramení i současný problém vysoké závislosti 

konzumace na počasí a sezónnosti produktu, potažmo celého segmentu. Následně začala 

značka komunikovat i prvek zábavy, který v roce 2014 dominoval, a změnilo se také 

spotřební místo spotu z pláže na park. Je tedy patrná snaha rozšířit v myslích 

spotřebitelů variabilitu typické spotřební příležitosti. Problém vidím především v o tom, 

že komunikace produktu od počátku představovala produkt pouze jako osvěžující nápoj, 

který spotřebitele osvěží za horkého počasí. Tak se produkt i zařadil v myslích 

spotřebitelů a nyní je obtížné nabídnout spotřebitelům i další spotřební příležitosti.  

Dalším problémem je nízká loajalita ke značce. Trh během krátkého období 

zaplavilo velké množství značek, z nichž většina komunikuje podobné atributy, jako 

jsou osvěžení a absence umělých sladidel a konzervantů. Většina značek má také ve 
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svém portfoliu citrusové příchutě. Spotřebitelé jsou proto při výběru produktu ovlivněni 

více jinými faktory, než je značka. Z tohoto důvodu by značka Staropramen Cool měla 

posílit pozici love brandu a tím zvýšit loajalitu spotřebitelů. 
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Summary 

The objective of my bachelor thesis was to analyse communication activities of 

Staropramen Cool brand in the timeframe 2011–2014 and find out how they have 

changed depending on the development of flavoured beer market. The secondary 

objective was to compare communication of the competing brands and finding the 

common and different elements in communication.  

The first part introduced the Czech market with flavoured beer, described its 

origin and development and I analysed competing brands and their communication. In 

the next part, I introduced Pivovary Staropramen company, whose portfolio includes 

Staropramen Cool brand. The third chapter is devoted to the Staropramen Cool brand 

and its marketing aspects. In the fourth chapter, I briefly mentioned the method of work 

and in the following chapter, I analysed communication activities of Staropramen Cool 

in the defined timeframe. The final chapter includes the results of my work 

The analysis revealed that communication of Staropramen Cool brand changed 

during the defined timeframe and also its goals changed. As the biggest change I see the 

main communicated attributes of the product. I will demonstrate this change on the 

slogans from particular campaigns. The slogans „Quench your thirst with Lemon“ from 

the first year and „True fruity refreshment“ from 2012 show that refreshment was the 

key presented attribute of the product. In 2013, with the slogan „Flush your thirst with 

entertainment“ an element of entertainment appeared for the first time and it totally 

prevailed in 2014 with the slogan „Entertainment that never ends“. 

The product has been communicated as a summer drink that refreshes consumers 

on a hot day, in the beginning. This, however, caused current problem of high 

dependence of consumption of the product on weather and seasonality, by extention, the 

entire segment. Then, the brand started to communicate the element of entertainment, 

that dominated in 2014, and also the place of the consumption changed from plage to 

park. Is shows tendency to extend variability of typical consumption opportunities. The 

main problem, I can see, is that communication of the product only presented product as 

refreshing bevarage, that can refresh consumer in hot weather, from the beginning. Thus 

the product also ranked in the minds of consumers and now it is difficult to offer 

consumers different consumption opportunities.  

Another problem is the low brand loyalty. The market was filled with a large 

nuber of brands in a short period. Most of them communicates similar attributes, such as 
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refreshment and absence of artificial sweeteners and preservatives. Most brands also 

have citrus flavours in its portfolio. Consumers therefore select product more by other 

factors than just brand. For this reason, Staropramen Cool should strengthen the position 

of love brand and thus increase brand loyalty of consumers. 
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