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Kdo je tu dnes s vámi

● Petr Freimann

○ vrchní kampaně Suchej únor

● Jan Maryška

○ redaktor časopisu dTest

● Hana Friedlaenderová

○ Senior Research and Insights Manager, Nielsen Admosphere

● Helena Horálek

○ prevention expert, Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty 

a Všeobecné fakultní nemocnice

#nechmeldeti



● První vlna: jaro 2022

○ představení problematiky

○ výzkum mezi rodiči zjišťoval rozsah fenoménu

● Proč kampaň #Nechmeldeti

○ nový, nenápadný, ale nebezpečný fenomén pivních nápojů

○ rizikovost – návykovost (zdraví dětí, kulturní návyk, chuť, alkohol) 

○ líbivý marketing

○ podpora problematiky napříč odbornou společností

● CÍL: 

○ INSPIROVAT RODIČE K UVĚDOMĚLÉMU PŘÍSTUPU 

PŘI (NE)PODÁVÁNÍ PIVNÍCH NÁPOJŮ DĚTEM

Pokračování kampaně #Nechmeldeti



● Partnerství s organizací dTest

○ detaily o složení ochucených pivních nápojů

○ vyvrácení některých zažitých představ a argumentů

● Průzkum mezi dětmi s Nielsen Admosphere

○ jak děti tyto nápoje pijí a jak se v nich vyznají?

○ srovnání s výzkumem mezi rodiči - skutečný rozsah fenoménu?

Druhá vlna kampaně #nechmeldeti



Klíčová zjištění

#nechmeldeti

● Mezi dětmi je pití ochucených pivních nápojů rozšířené. Pije je víc dětí, než si rodiče myslí.

○ Alespoň někdy je pije téměř polovina (47 %) dětí ve věku 6–10 let. 

○ Mezi dětmi ve věku 11–14 let jde dokonce cca o dvě třetiny (64 %) dotazovaných.

● Děti v této kategorii nemají jasno: 

○ Skoro polovina dětí považuje ochucené pivní nápoje za „limonády”, ačkoli obsahují alkohol. Navíc mezi 

nimi děti podle obsahu alkoholu nerozlišují. Velké části dětí tyto nápoje podávají přímo rodiče a další 

příbuzní. Děti těžko rozeznají alko/nealko verzi nápoje.

● Ochucený pivní nápoj bez alkoholu takřka neexistuje – průměr v tzv. nealku je 0,23 % obj.

● Hořkost, na kterou si děti zvykají, je v těchto nápojích nezanedbatelná. 

Zároveň obsahují nezanedbatelný podíl cukru.



dTest: 
DĚTEM NeNALÉVEJTE



OTestovali jsme míchané pivní nápoje

● Předmětem testu bylo 23 vzorků ochucených nealkoholických piv

○ Primárně testovány nápoje s citrusovou příchutí

○ Výběr vzorků proveden na základě průzkumu trhu, aby 

zahrnoval nejrozšířenější výrobky

● Laboratoř v nápojích sledovala

○ obsah alkoholu (pyknometrické stanovení)

○ obsah cukrů (chromatografické stanovení)

○ hořkost nápojů (spektrofotometrické stanovení)



● Nealkoholická ochucená piva jsou míchaným nápojem z piva, nikoliv limonády
● Obsah piva se u různých výrobků významně liší, ale je tam vždy

● informace o podílu piva v nápoji jsou zpravidla uvedeny na etiketách

Vždy se jedná o PIVo

obsah piva

průměrná hodnota 53 %

maximální hodnota v našem testu 95 % (Konrád Chytron)

minimální hodnota v našem testu 40 % (například značky Primátor, Svijany, 
Tesco/Rastinger)



Test obsahu alkoholu - pivo bez alkoholu neexistuje

Takzvané nealko

● Průměrný obsah alkoholu v tzv. nealko ochucených pivních nápojích: 0,23 % obj.

● Zjištěno rozmezí 0,04 – 0,44 % obj.

● Alkohol obsahovaly všechny tzv. nealko vzorky včetně těch „0,0 %”.

● Příklad: Birell Pomelo & Grep obsahoval 0,34 % obj. alkoholu.

Alkoholické

● Průměrný obsah alkoholu v alkoholických ochucených pivních nápojích: 2,06 % obj.

● Zjištěno rozmezí 1,96 – 2,2 % obj.



JAK PŮSOBÍ ALKOHOL NA ORGANISMUS



● V reakcích na první fázi kampaně Nechmel děti se Suchej únor často setkával s 
přesvědčením dospělých, že ochucené pivní nápoje jsou méně sladké než 
limonády. Proto mají být pro děti vhodnější. 

○ Testovali jsme proto také obsah cukru.

● Průměrný obsah cukru v ochuceném nealkoholickém pivu činí 5,7 g/100 ml 
(zjištěno rozmezí 1,3 – 8,5 g/100 ml).

Mají méně cukru, ale nejsou pro děti



Radlery vykazují ⅓ až ½ hořkost oproti pivům

● Kampaň Nechmel děti mimo jiné upozorňuje, že prostřednictvím konzumace ochucených 
pivních nápojů si děti zvykají na chuť piva. Dále jsme proto testovali také hořkost 
ochucených pivních nápojů.

○ Ta se udává v IBU - mezinárodních jednotkách hořkosti.

● Průměrná naměřená hořkost ochuceného nealkoholického piva činí 7,9 IBU (zjištěno 
rozmezí 4 – 12 IBU).

○ Světlé ležáky plzeňského typu mívají hořkost od 30 IBU. Výčepní piva, např. 

Gambrinus uvádí hořkost 24 IBU a Braník dokonce jen 18. Tomu se některé radlery 

blíží.



Zavádějící marketing

● Složení

○ Další mýtus, který je nepravdivý: dTest zjistil nízký až nulový podíl 
ovocných šťáv v naprosté většině testovaných výrobků.

● Obaly

○ Plechovky s nealkoholickými a alkoholickými variantami nápojů některých 

značek jsou si velice podobné a bez bližšího zkoumání při nákupu umožňují 

snadnou záměnu.

○ Vidíme souvislost s faktem viz Nielsen – část spotřebitelů včetně dětí se v této 

kategorii nevyzná. Obaly v rozeznávání alko/nealko variant rozhodně 

nepomáhají.



VÝZKUM



#nechmeldeti

metodika

Metodika: Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru (CAWI), respondenti 

byli vybíráni z Českého národního panelu.

Terénní sběr: 18. 10. 2022 – 23. 10. 2022

Cílová skupina: Děti 6-14 let, které alespoň někdy pijí nealkoholická piva či radlery

Výběrové znaky: Kvóty na pohlaví rodičů, kraj a velikost místa bydliště. Váhy jsou v intervalu 0,74–1,21 pro rodiče 

dětí ve věku 6-10 let a 0,60 a 1,61 pro rodiče dětí ve věku 11-14 let.

Vzorek: Analýza dat byla uskutečněna na vzorku 423 dětí, z nichž 238 byli dětí ve věku 6–10 let a 185 děti ve 

věku 11-14 let. 

Kvalita: Dodržujeme standardy ESOMAR (European Society for Opinion

and Marketing Research) a SIMAR (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění).



Pití NEALKO ochucených pivních nápojů dětmi

#nechmeldeti

• Tyto nápoje pije alespoň někdy 47 % dětí 6-10 let a 64 % dětí 11-14 let

○ Pouze 15 % rodičů dětí 3-10 let a 36 % rodičů dětí 11-15 let uvedlo, 

že jejich děti někdy pijí nealko ochucená piva (únor 2022).

Zdroj: Výzkum Nielsen, říjen 2022



Jak děti tyto nápoje získávají
● Nejčastěji od rodičů a příbuzných nebo na oslavách

Zdroj: Výzkum Nielsen, říjen 2022



Kde je děti pijí
● Nejčastěji doma nebo na oslavách

Zdroj: Výzkum Nielsen, říjen 2022



Vnímání pivních nápojů dětmi

#nechmeldeti

● Více než dvě pětiny (44 %) dětí bez ohledu na věk vnímají tyto nápoje jako limonády

Zdroj: Výzkum Nielsen, říjen 2022



Rozdíl mezi nealko a alko pivními nápoji podle obrázku
• Méně než polovina dětí 6-10 let uvedla jako hlavní rozdíl mezi těmito obrázky obsah alkoholu. 

A

B

54 %

34 %

Zdroj: Výzkum Nielsen, říjen 2022



Zohlednění množství alkoholu při výběru
● 59 % mladších a 41 % starších dětí buď neví, jestli si vybírají tyto nápoje podle obsahu alkoholu, 

a nebo obsah alkoholu vůbec neřeší.

Zdroj: Výzkum Nielsen, říjen 2022

#nechmeldeti



ODBORNÝ POHLED



HELENA HORÁLEK

●Historický mýtus:

○ …„já jsem také tak vyrůstal” je stále mezi námi, přestože už je řadu 
let vyvrácen výzkumy

●Psychologické hledisko

○ pokud jsme zvládli akceptovat, že dětem nenabízíme cigaretu a 
reklama na cigarety je zakázaná, proč to nejsme schopni akceptovat 
s alkoholem a nápoji z piva?

#nechmeldeti



●Reklama

○ nápoje pro dospělé cílí na děti (podobně jako nikotinové sáčky)

■ ovlivnitelnost dětí

● Zdravotní hledisko

○ tělo dítěte není tělo dospělého, víme, že se vyvíjí

○ faktor alkohol, cukr, hořkost… 

○ NORMA pro potraviny - dospělí vs. děti

HELENA HORÁLEK

#nechmeldeti



#nechmeldeti
shrnutí



shrnutí DAT
*radler = alkoholické ochucené pivo



● V posledních letech výrazně vyrostla nová kategorie nápojů, 

které se pohybují v šedé zóně.

● Nikdo neřeší nevhodnost a pravidla ve vztahu k dětem.

○ Postoj výrobců: zaměnitelnost obalů, „mladé” reklamy, výroky manažerů…

● Alkohol, obsah, branding… chuť piva

● V obchodech se striktně neoddělují pivní nápoje od limonád. 

● Kampaň Nechmel děti upozorňuje na problém a chce inspirovat, 

aby se o něm nahlas mluvilo… 

SITUACE A Co s tím…? 

#nechmeldeti



děkujeme za 
pozornost

petr@suchejunor.cz



OTÁZKY



„Také dáte občas necháte potáhnout z cigarety svému 

dítěti? Přijde vám to u šestiletého školáka v pořádku? 

Každému šestému rodiči by podle téhle logiky mohlo...“_


