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ákupní vozík je stále primárně 
využíván k nákupu zboží, ale
disponuje přídavnými funkcemi,
které lze volitelně nakonfiguro-
vat a jež lidem zpříjemňují ná-

kup.                 „Vedle toho, že uveze objemný a těžký nákup,
je schopen fungovat také jako uklidňující prostředek
pro děti během dlouhých a pro ně nudných nákupů.
Obsah vozíku je spolehlivě zabaví a monotónní po-
hyb ukolébá,“ uvádí Lenka Lahaije, project manager
společnosti Dago. Klasický účel nákupních vozíků 
a košíků se tak z pohledu zákazníků ani po dlouhých
letech nemění. Pořád to jsou skvělí pomocníci při 
nákupu.                 „Vozík je zákazníkem využíván od samého
začátku nákupu a v převážné většině jej zákazník 
vrací do parkovacího stání pro vozíky až po vyložení
u osobního automobilu. Jeho hlavní funkcí je uleh-
čit a zpříjemnit zákazníkům nákup zboží,“ říká Jan
Kraus, obchodní ředitel Clean4you.

Jde o zajištění kompletní 
logistiky nákupu

Zejména na nákupních vozících se kromě možnos-
ti umístit ratolest do dětské sedačky objevují další 
praktická příslušenství. Zákazníci tak například oce-
ňují spodní rošt pro umístění různých kartonů či 
nápojových balení, oddělené zóny pro lepší ulože-
ní zboží a speciální držáky na řezané květiny, oděv 
anebo misky či háček na tašku. Také madla jsou 
důležitou součástí vozíku. Proto mohou být různě 
ergonomicky tvarovaná a objevují se na nich lupy, 
držák na nápoj, skener, případně držák na mobilní 
telefon nebo displej, na kterém se zobrazují akční 
nabídky či optimální trasa po prodejně.                 „Lupy na-
šim zákazníkům usnadňují čtení malých písmen na 
výrobcích,“ poukazuje na výhodu Jiří Peroutka, 
manažer komunikace společnosti dm drogerie 
markt.                 Do vozíků také dorazily digitální technolo-
gie: „Z pohledu obchodníka se možnosti využití 
vozíků výrazně rozšířily, a to směrem k digitalizaci 
prodejen. Data, která má běžně o svých návštěvní-
cích internetový obchodník, může mít i majitel ka-
menné prodejny, a to díky chytrým nákupním vo-
zíkům a košíkům s RFID čipy,“ prozrazuje Libuše 
Kopecká, vedoucí marketingu společnosti Wanzl. 
                S moderními technologiemi mají zkušenosti také 
v řetězci Globus: „Všechny naše vozíky jsou na 
madlech vybaveny držáky pro ruční skener, který 
řada zákazníků využívá při samoobslužném naku-
pování Scan & Go,“ vysvětluje Pavla Hobíková, ve-
doucí externí komunikace společnosti Globus ČR.

 Retaileři mají pro zákazníky v prodejnách k dispo-
zici stovky nákupních vozíků. „Podle vlastních pre-
ferencí či velikosti nákupu si zákazníci mohou zvo-
lit kovové vozíky, jejichž objem se pohybuje 
v závislosti na velikosti prodejny od 130 do 185 lit-
rů,“ poukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí společ-
nosti Ahold Czech Republic.                 Wanzl velké objemy 
nabízí také u plastových košíků.                 „Plastový nákupní 
vozík Salsa prodáváme v objemech 95 l a 150 l a le-
tos na trh uvedeme 190l variantu. Je to úžasný 
designový vozík, který rozhodně potěší svými jízd-
ními vlastnostmi i množstvím příslušenství,“ prozra-

zuje Libuše Kopecká. Každý zákazník je však trochu 
jiný: „Někteří vítají dostatečnou hloubku s místem 
pro velký víkendový nákup. Na druhou stranu ten-
to vozík je naopak problémový pro starší zákazníky 
a osoby malého vzrůstu, jež se nemohou tolik na-
klonit na dno vozíku,“ dodává Pavla Hobíková.

V kurzu je plast a kolečka 
u košíků

Pro malé a středně velké nákupy se místo vozíku 
více hodí košíky. Jsou nejen malé, dobře se s nimi 
manipuluje, ale vyrábějí se v pestrých barevných 
kombinacích.                 „U košíků už neplatí, že jsou pouze 
na nošení v ruce, nyní je lze také pohodlně táhnout 
za sebou nebo tlačit před sebou a není nutné za-
bývat se tíhou zboží neseného silou vlastní ruky,“ 
sděluje výhody Lenka Lahaije. Košíky jsou zpravidla 
umístěny hned u vchodu do prodejny a nevyžadu-
jí žádnou zálohu, aby mohly být využity. Existují 
v řadě provedení. A jak již bylo řečeno, v kurzu jsou 
koše s kolečky, s vysunovacím držadlem, které je 
možné buď nosit, nebo vozit.

 Lenka Lahaije upozorňuje i na další trend: „Košíky 
se nám na rozdíl od módních trendů, a to zejména 
v dámské konfekci, začínají zaoblovat, čímž získá-
vají aerodynamický a přívětivější tvar.“                 Plastové tak 
převažují nad drátěnými, protože jsou lehčí a vět-
šinou výrazně levnější. „V současnosti jsou tren-
dem opravdu spíše plastové košíky, lidé si nicméně 
na nové trendy těžko zvykají. V prodejnách máme 
k dispozici vozíky, větší košíky s kolečky a klasické 
malé košíky. Ze zkušeností víme, že 90 procent lidí 
si vezme ten malý klasický, přestože se s ním pak 
musí tahat,“ říká Roman Mazák, majitel a předse-
da Družstva CBA CZ. Alternativním řešením jsou 
klasické drátěné nákupní košíky. Své místo stále 
mají především díky svému nadčasovému designu 
a dlouhé životnosti. Zde platí, že obchod by měl 
mít připraveno více variant nákupních pomocníků. 

Někdo potřebuje jednu dvě věci, jiný malý nákup, 
a další přišel na rodinný nákup a využije zejména 
objemný vozík.                 Změnu letos chystají například 
v prodejnách dm drogerie: „Pro letošní rok plánu-
jeme v našich prodejnách uvést shoprolly, tedy 
plastové a stohovatelné nákupní košíky,“ oznamu-
je Jiří Peroutka.

Neradno zapomínat 
na údržbu a servis

I když by se dalo říci, že jak o vozíky, tak dokonce 
o košíky se není nutné nijak starat, opak je prav-
dou. Vydrží toho sice hodně a jsou vyráběny jako 
skoro bezúdržbové, některé jejich části však trpí 
více a je nutné se o ně starat.                 „Veškerý servis v na-
šich prodejnách se týká zejména udržení čistoty 
vozíků, což řešíme standardním nebo generálním 
úklidem v prodejnách,“ poukazuje Jiří Peroutka. 
                Proto výrobci vozíků v návodech vysvětlují, jak o ně 
pečovat. Vhodné je provádět také jejich vizuální 
kontroly alespoň jednou denně a větší servisy svě-
řovat odborníkům. „Wanzl disponuje specializova-
ným servisním oddělením a má řadu zákazníků, 
u kterých provádí pravidelný servis, údržbu a mytí 
nákupních vozíků. Při této údržbě je prověřena 
funkčnost vozíku od mincovníku až po kolečka. 
Vadné části jsou nahrazeny originálními náhradní-
mi díly a po takto provedené údržbě je vozík opat-
řen známkou o provedení servisu, případně mytí,“ 
podotýká Libuše Kopecká.

Obchodník by si měl uvědomit, že madla nákup-
ních vozíků patří, stejně jako například ta ve veřej-
ných dopravních prostředcích, k rizikovým místům 
výskytu bakterií                . „Každý náš hypermarket má na-
stavený sanitační plán, podle kterého dochází 
k pravidelnému mytí a dezinfekci nejenom madel, 
ale také celých vozíků. Mytí a dezinfekce madel 
nákupních vozíků probíhá každý měsíc speciálním 
přípravkem. Ruční nákupní vozíky myjeme a dezin-
fikujeme každý týden pomocí vysokotlakých čisti-
čů,“ prozrazuje Pavla Hobíková.                 Podle jednoho ze 
specialistů na servis vozíků je nutné se věnovat 
pravidelné údržbě nejvíce opotřebovávaných částí 
vozíku, jako jsou kolečka, madla, dětské sedačky 
a podobně. „Některé typy dílů na vozíku je potře-
ba mazat a udržovat v čistotě. Samotné konstrukce 
vozíků jsou velmi odolné, ale je potřeba je ideálně 
dvakrát ročně čistit chemickou, ale současně eko-
logickou cestou, aby i nadále byly vítaným pomoc-
níkem zákazníka,“ vysvětluje Jan Kraus. Novinkou 
je nabídnout zákazníkovi možnost antibakteriálně 
ošetřit madla vozíků při každém nákupu přímo 
v prodejně formou speciálních ubrousků dostup-
ných v designových stojanech.                 Na důležitou věc, 
která by se neměla zanedbávat, upozorňuje Lenka 
Lahaije: „Součástí servisu by mělo být jejich čištění 
nejen od zanesení nečistotami, ale zejména jejich 
pravidelné uklizení od zapomenutých účtů, letáčků 
a igelitových sáčků, které umějí být pořádně otrav-
ným pozdravem od předchozího nakupujícího.“                                

„Design je 
opravdu 

důležitý.“

Je součástí celkové image obchodní-
ka a jedním z hlavních marketingových 
nástrojů v podpoře prodeje. Je to první 
věc, kterou zákazník bere po vstupu do 
prodejny do ruky, a doprovází ho po celou 
dobu nákupu. Často jsou tedy košíky i vozí-
ky barevně sladěny s prodejnou a opatřeny 
logem či sloganem.


