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VNÍMÁNÍ KONKURENČNÍHO TLAKU
V SEGMENTU MINIPIVOVARŮ
THE PERCEPTION OF COMPETITIVE PRESSURE IN THE SEGMENT OF MINIBREWERIES
Monika Březinová1
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Abstract
There‘s a new form of breweries estabilishing on the Czech beer market, mini-breweries.
Since 2013 till 2016 there has been more than 220 new mini-breweries put into operation, and
this trend is not slowing down. Nowadays, in relation with the number of mini-breweries in
Czech republic it is talked about the copmetitive pressure in this segment and the maximum
number of mini-breweries a lot. A part of the professional public takes the view that the area
of the mini-breweries is specific, therefore there cannot be any competitive pressure. The
other view is that the competitive pressure in this segment is going to gradually increase and
mini-breweries will start to truly compete, which will lead to closing some of the breweries.
The presented article is dealing with the problematic of competitive pressure in the segment
of mini-breweries. The data collecting was done in January, 2017 by electronic querstionaire.
The examined sample presented 350 functinal mini-breweries as of 31.12.2016.
The return rate of the questionaire was 41%. The target of the study was demonstrate
or disprove the existence of competitive pressure in the segment of mini-breweries, with the
help of the good match test that uses criterion χ2 (chi-square) and assuming that all groups of
breweries, no matter the size, present the same competition for mini-breweries. The results of
the presented study show that the owners of mini-breweries are starting to feel the competiton,
which is only a logical consequence of the significant increase of mini-breweries in Czech
republic, 50% responded that they percieve other mini-breweries as their biggest competition,
30% middle sized breweries and only 20% large breweries.
Key words: mini-breweries, competition, the brewing industry
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Abstrakt
Na českém pivním trhu se etabluje další forma pivovarů, a to minipivovary. Od roku 2013 do
roku 2016 bylo uvedeno do provozu více jak 220 nových minipivovarů a tento trend nijak
nepolevuje. V souvislosti s počtem minipivovarů v ČR je velmi často diskutován konkurenční
tlak v tomto segmentu a maximální počet minipivovarů. Část odborné veřejnosti zastává
názor, že oblast minipivovarů je specifická a nelze zde mluvit o konkurenčním tlaku, odlišný
postoj je, že konkurenční tlak bude i v tomto segmentu postupně narůstat a minipivovary si
reálně začnou konkurovat, což povede k uzavírání některých varen. Předkládaný článek se
zabývá právě problematikou konkurenčního tlaku v segmentu minipivovarů. Sběr dat proběhl
v lednu 2017 metodou elektronického dotazování. Výzkumný vzorek představoval 350
funkčních minipivovarů k 31. 12. 2016. Návratnost dotazníků byla 41 %. Cílem výzkumu
bylo prokázat či vyvrátit existenci konkurenčního tlaku v segmentu minipivovarů, pomocí
testu dobré shody za použití kritéria χ2 (chi-square) a za předpokladu, že všechny velikostní
skupiny pivovarů jsou pro minipivovary stejnou konkurencí. Výsledky předkládaného
výzkumu ukazují, že majitelé minipivovarů začínají konkurenci vnímat, což je jen logický
důsledek výrazného růstu počtu minipivovarů na území České republiky, 50 % respondentů
vnímá jako svého největšího konkurenta právě ostatní minipivovary, 30 % střední pivovary a
jen 20 % velké pivovary.
Klíčová slova: Minipivovary, konkurence, pivovarské odvětví
Úvod
Pivo je český národní produkt, již několik let je Česká republika na prvním místě světového
žebříčku konzumace piva. Další prvenství má Česká republika od roku 2015 kdy se umístila
na prvním místě v přepočtu pivovarů na počet občanů. Pivo je neoddělitelnou součástí české
kultury a v posledních letech je tento fakt reprezentován také výrazným růstem počtu
zakládaných a fungujících minipivovarů. Minipivovary zpravidla vyrábí mezi 500 – 3 000 hl
ročně (maximální výstav minipivovaru je 10 000 hl/rok), přičemž většina piva je určena
k přímé spotřebě v pivovarských restauracích. Výjimkou však nejsou ani provozy s výstavem
vyšším, ty pak distribuují pivo převážně do restauračních zařízení v nejbližším okolí
minipivovaru.
V současné době se hovoří (ekonomika, 2015) o tom, že nově vznikající minipivovary
nejsou pro průmyslové pivovary konkurencí a že nejsou konkurencí ani sobě navzájem.
V souvislosti s aktuálním počtem minipivovarů (350 k 31. 12. 1016) a trendem jejich
zakládání, je otázkou, zda tomu opravdu tak je a hlavně jestli toto „nekonkurování si“, vydrží
i do budoucna. Právě minipivovary přetahují zákazníky velkým pivovarům, které nejsou
schopny uspokojit poptávku po plných chuťově výrazových pivech (Donadiny, 2017).
V Česku vaří pivo 350 minipivovarů (k 31. 12. 2016) a neustále přibývají další. Ani
odborníci na malé pivovary neumějí předpovědět jejich konečný počet. "Je to až neuvěřitelné,
kolik malých pivovarů máme. Za horní hranici považuji existenci 250 malých pivovarů, pak si
začnou příliš konkurovat a pro hosty už nebudou mít punc originality," řekl časopisu TÝDEN
v létě roku 2012 prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň. Tehdy v českých
zemích vařilo pivo prvních 150 nadšenců, dnes je evidováno 350 pivovárků a každý týden se
otvírá další. A Jan Šuráň připouští, že takových pivovarů může být i 400 (ekonomika,2015).
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Expanze malých pivovarů ale nemusí skončit ani na tomto čísle, teoreticky by se mohl uživit
minipivovar v každé obci, která má alespoň tisíc obyvatel. A těch je nyní v České republice
přesně 1378.
Před válkou u nás fungovala zhruba tisícovka pivovarů a k tomuto číslu podle Jana
Šuráně jejich počet v budoucnu možná znovu doroste. Minipivovary si přitom mezi sebou
nekonkurují a ani vůči velkým hráčům se prakticky o konkurenci nedá mluvit (ekonomika,
2016). Předkládaný článek reaguje právě na tato sdělení a snaží se je prokázat nebo
zamítnout.
Metody
Sběr dat probíhal v lednu 2017, metodou kvantitativního výzkumu. Z kvantitativních metod
byla zvolena metoda elektronického dotazníkového šetření, které bylo provedeno na celém
výzkumném vzorku. Respondenti odpovídali mimo jiné na otázku: Koho vnímáte jako svého
největšího konkurenta?“ K dispozici měli tyto odpovědi: 1 – regionální pivovary, výstav do
500 000 hl za rok; 2 - velké/průmyslové pivovary výstav nad 500 000 hl za rok; 3 minipivovary / výstav do 10 000 hl/ročně). Rozdíly mezi četnostmi odpovědí byly testovány
pomocí testu dobré shody za použití kritéria χ2 (chi-square). V rámci výzkumu byly testovány
tyto hypotézy.
H0 – Vlastníci minipivovarů považují za stejné konkurenty průmyslové, regionální a
minipivovary.
H1 – Vlastníci minipivovarů považují alespoň jednu velikostní skupinu za většího konkurenta.
Jádro
Počátkem roku 2016, v souvislosti s neustálým nárůstem počtu minipivovarů, začala odborná
veřejnost vůbec poprvé mluvit o konkurenci v tomto segmentu. Uváděné výsledky dávají
zapravdu těm, kteří tvrdí, že konkurenční tlak bude i v tomto segmentu postupně narůstat a
minipivovary si reálně začnou konkurovat a začnou svádět boj o zákazníka.
Jak je již uvedeno v metodice, v předkládaném textu je testována (při základním
předpokladu, že všechny velikostní skupiny pivovarů by měly být stejně velkou konkurencí
pro minipivovary, protože vyrábějí stejný produkt) hypotéza H0 – Vlastníci minipivovarů
považují za stejnou konkurenci průmyslové pivovary, regionální pivovary a minipivovary. A
alternativní H1 – Vlastníci minipivovarů považují alespoň jednu velikostní skupinu za větší
konkurenci.
Frekvence tří odpovědí se statisticky průkazně lišila od očekávaných hodnot na
hladině významnosti α = 0,05 (χ22 = 6,616, p = 0,037), přičemž nejvyšší kladný rozdíl byl
nalezen u odpovědí typu 3 (minipivovary) a nejvyšší záporný rozdíl u odpovědi typu 2
(průmyslové pivovary).
Z toho vyplývá, že vlastníci minipivovarů vnímají jako největší konkurenci ostatní
minipivovary, zatímco průmyslové a regionální pivovary nepovažují za výrazné konkurenty.
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Případ
C:1
C:2
C:3
Součet

pozorov.
očekávaný
počet H01 počet H01 P-O
(P-O) 2/O
30
48,33
-18,33
0,4
23
48,33
-25,33
4,81
92
48,33
43,67
12
145
145
0
Tabuľka 1 – Výsledky statistického šetření
Zdroj: Vlastní práce

Výsledek provedené statistické analýzy, ukazuje, že v segmentu minipivovarů ze zkoumaného
vzorku jsou ostatní minipivovary vnímány jako konkurence, naopak průmyslové pivovary
jako konkurence vnímány nejsou. Důvodem pro tento pohled může být výrazná diferenciace
produktu minipivovarů.
Závěr
Výrazný trend zakládání minipivovarů není pouze Český fenomén, podobná situace se
odehrává či odehrávala v ostatních evropských státech i dalších světových regionech.
S přibývajícími minipivovary, sílí i konkurenční tlak, což prokázaly výsledky předloženého
výzkumu, které jsou v souladu s obdobnými studiemi z Velké Británie (Ellis, Bosworth,
2015) kde rostoucí konkurence v sektoru minipivovarů, která byla zapříčiněna výraznou
podporou státu do tohoto segmentu, vedla k zvýšenému počtu inovací. V USA (Carroll,
Swaminathan, 2000), byl podobný fenoménem pozorován mezi roky 1999-2002, ani zde
neměl výrazný konkurenční tlak za důsledek uzavírání minipivovarů, ale postupnou
specializaci jednotlivých varen. Na Slovinském trhu byly minipivovary ohroženy dovozem
zahraničních piv po vstupu Slovinska do EU, nicméně s odstupem času se i tento faktor
projevil jako pozitivní, protože konzumenti si zvykli na větší chuťovou rozmanitost piv a tu
pak vyžadovali i od tuzemských minipivovarů (Šušteršič, Šušterčiš, 2013). V České republice
bylo zatím uzavřeno pouze 9 minipivovarů a důvodem nebyl zvyšující se konkurenční tlak,
ale jiné většinou provozní důvody. Obecně lze tedy říci, že ani v ČR ani v ostatních zemích
kde se stali minipivovary fenoménem, nevede zvýšený konkurenční tlak k jejich uzavírání.

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda:
doc. Darja Holátová, Ph.D.
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