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Nakupovaní v době velikonočních svátků  

 

Praha, 25. března 2016 - Během velikonočního týdne si dopřejeme o 

pětinu až skoro třetinu více než během průměrného týdne v roce. 

Zatímco nakupování v Čechách se soustředí na čtvrtek a pátek, na 

Slovensku se intenzivněji nakupuje již od pondělí až do Zeleného 

čtvrtka. 

 

Během Velikonoc si dopřejeme více 

 

Velikonoce jsou jedním z důležitých období v roce pro maloobchodníky z 

hlediska spotřeby domácností v oblasti potravin. Ve velikonočním týdnu 

utratí český kupující až o pětinu, a slovenský kupující až skoro o třetinu 

více než během průměrného týdne v roce. 

Při pohledu na tyto svátky z minulých let vidíme, že český kupující 

nakupuje ve velikonočním týdnu nadprůměrně hlavně ve čtvrtek a v pátek, 

přičemž během Velikonočního pondělí jsou průměrné denní výdaje na 

potraviny a drogerii nejnižší, jen něco kolem třetiny výdajů průměrného 

dne. Na Slovensku vidíme během velikonočního týdne velmi intenzivní 

nakupování již od začátku týdne, které vrcholí na Zelený čtvrtek, kdy 

nakupování Slováků dosáhne až dvojnásobné intenzity. Naopak Velký 

pátek je již podprůměrný a na Velikonoční pondělí je nakupování 

minimální. Během jednoho nákupu jsou kupující v obou zemích ochotni 

utratit až o čtvrtinu více při srovnání s průměrnými výdaji na nákup během 

celého roku. 

Čeho si dopřejeme během Velikonoc ve větší míře? 

 

V nákupech domácností najdeme v těchto týdnech různé typické výrobky 

pro období Velikonoc. Jde zejména o zvýšené zastoupení čokoládových a 

sezónních cukrovinek, slaných pochutin, alkoholických nápojů, čerstvé 

zeleniny a ovoce. Samozřejmě nechybí ani vajíčka a typické masné 

výrobky (např. velikonoční šunka). Vyšší zastoupení v našich nákupních 

košících si najde i speciální velikonoční pečivo (např. velikonoční beránek), 

ale také majonézy. Jelikož Velikonoce symbolizují i příchod jara, spojuje se 

toto období i s jarním úklidem. Proto v nákupech nezaostávají ani 

drogistické kategorie jako např. čisticí prostředky pro domácnosti. 
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Intenzita nakupování je nadprůměrná v malých i velkých sídlech. Čím více 

se v Čechách podíváme do menších měst, tím intenzivnější jsou nákupy v 

tomto svátečním období při srovnání s průměrem. Na druhé straně na 

Slovensku je nakupování intenzivní ve všech sídlech. Podprůměrně 

skončily jen naše dvě hlavní města, Praha a Bratislava. 

O výzkumu 

 

Všechny uvedené informace pocházejí z kontinuálního monitoringu 

nákupního chování domácností GfK Consumer Panel Services za rok 2014 

a 2015. GfK Consumer Panel Services sleduje nákupy rychloobrátkového 

zboží na reprezentativním vzorku 2000 českých a 1500 slovenských 

domácností. 

O GfK 

GfK je důvěryhodným partnerem při poskytování důležitých informací o trhu 

a spotřebitelích, které umožňují klientům přijímat lepší rozhodnutí. V GfK 

kombinujeme práci a nadšení více než 13 000 expertů průzkumu trhu s 

dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vědecké práce s daty. To umožňuje 

GfK poskytovat zásadní globální poznatky kombinované se znalostí 

místních trhů ve více než 100 zemích celého světa. Díky inovativním 

technologiím a vědeckému zpracování dat dokáže GfK transformovat velké 

objemy dat na inteligentní a relevantní údaje a umožnit tak svým klientům 

získat konkurenční náskok a obohatit je o zkušenosti, zážitky a volby svých 

spotřebitelů a zákazníků. 

Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.gfk.com/cz, nebo sledujte GfK 

na Twitteru: https://twitter.com/GfK_Czech. 
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