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Chrám čaje

Tito renomovaní architekti mají za sebou nespočet světově úspěšných 
projektů, interiérů a veletržních expozic. Pro jejich unikátní díla byli 
vyzváni ke spolupráci i světoznámou ikonou architektury– Danielem 
Libeskindem. V Čechách vytvořili mimo jiné i showroom společnos-
ti Lasvit v holešovickém Holportu, který náš časopis nominoval do 
světové soutěže o nejlepší shopkoncept světa EuroShop RetaiDesign 
Award 2014, kde se umístil z 83 konceptů světa v užší nominaci.

T-Lounge byl zase oceněn v TOP10 americkým časopisem Dwell 
v soutěži 12 Great pop up-shop.

Při návrhu T-boutique se architekti inspirovali tvarem vnitřku čajo-
vé konvice. Chrám čaje je tedy prostorově koncipován do zaoblených 
tvarů a uprostřed má kulatý průzor ve stropě, na jehož vrcholu je pů-
vodní kopulovitý světlík pasáže Brodway. Budova z 30. let minulého 
století je dílem slavného funkcionalistického architekta Antonína Čer-
ného, který se tehdy dal do služeb již zavedeného a hodně navrhující-
ho a stavícího ateliéru Bohumíra Kozáka. Jeho hlavní úlohou se tehdy 
stal velký objekt paláce Broadway na pražských Příkopech a jak je vi-
dět díky současné dvojici architektů Deyl–Šesták, může nyní zažívat 
svoji renesanci. Původní odhalený světlík, který se stal dominantou 
T-boutique, byl po léta působení různých nájemců prostoru zakrýván 
nejrůznějšími vrstvami stropů a teprve při rekonstrukci prostoru pro 
tento účel se ho podařilo objevit. Pomocí něho je využito osvětlení 
prostoru denním světlem a v ztemnělé pasáži navozuje skutečně at-
mosféru chrámu. Centrální prosklený pult v butiku je vymyšlen tak, 
že na jednotlivé pozice pultu, které jsou zespodu podsvícené, se umís-
tí nádobky s čajem, aby vynikla kromě vůně i barva čaje. Zákazník tak 
může vidět i jemné nuance odstínů jednotlivých druhů čaje. T-bou-
tique je místem, kde je zákazníkovi nabízena škála bílých, zelených 

Pro čaje ze Srí Lanky - Dilmah, které patří k těm nejkvalitnějším a nejoblíbenějším na světě, vytvořila společnost Espresso s.r.o. 
zastupující oficiálně v České republice několik předních světových značek „chrám čaje“. Nejde o název jakkoli nadnesený. 
Originální interiér předních českých architektů Marka Deyla a Jana Šestáka a jejich Studia pha skutečně připomíná chrám 
a slouží skutečně pro ochutnávky a vychutnávání si čajů Dilmah. 

Soutěž EuroShop RetailDesign Award vyhlašuje každoročně ně-
mecké EHI ve spolupráci s National Retail Federation USA jako 
soutěž o nejlepší koncepty světa. Šéfredaktorka časopisu Brand-
s&Stories – Blanka Bukovská - byla přizvána mezi dvacet expertů, 
zástupců jednotlivých zemí, kteří se soutěže účastní. 

Udílení cen se bude konat 14. 5. 2015 poprvé během prvního 
ročníku C-Star v Šanghaji, tedy mezinárodního veletrhu řešení 
a trendů v maloobchodním designu v Číně. Náš časopis každo-
ročně 3 vítěze soutěže představuje a ani v příštím roce tomu ne-
bude jinak. 

Mezinárodní porota expertů na vybavení obchodů vybírá kaž-
doročně mezi mnoha kandidáty tři nejlepší koncepty. Kritérii 
výběru jsou vedle vydařeného designu komplexní odpovídající 
koncept obchodu s jasným sortimentním vymezením, jedno-
značným oslovením cílové skupiny a s jednoznačně rozpoznatel-
ným Corporate Identity. Neboť pouze při splnění všech těchto 
aspektů oslovuje idea obchodu také zákazníky. 

Mezi vybranými do užšího kola výběru byly v minulých letech 
české koncepty – brněnská Galerie Miele, která byla mezi 21 no-
minovanými nejlepšími koncepty světa. Vloni se tomuto úspě-
chu dostalo konceptu POTTEN &PANNEN - STANEK COOKING 
CINEMA, který postoupil do užšího kola soutěže EuroShop Re-
tailDesign Award 2013 spolu s dalšími 25 koncepty (z celkem 62 
soutěžících z celého světa). Do finále výběru loňského ročníku, 
tj. mezi 35 nejlepších z 82 přihlášených, se dostal showroom spo-
lečnosti Lasvit v pražském Holportu.

Za tři nejlepší koncepty světa byly za loňský rok vybrány kanad-
ská textilní značka Simons z Edmontonu, italský řetězec Coop.fi, 
který obdržel ocenění za svou budovu v Novoli ve Florencii, a Pu-
ma si vysloužila ocenění za svůj spektakulární obchod v japonské 
metropoli Osaka. Jak už bylo uvedeno, rozhodujícími faktory při 
hodnocení byl koncept obchodu s jasnou zprávou, originalita, 
schopnost oslovit zákazníky a efektivní mix architektury, barev, 
materiálů, světel a visual merchandisingu.

EHI Retail Institute, který spolu s National Retail Federation 
USA soutěž EuroShop RetailDesign Award vyhlašuje, je výzkum-
ný, vzdělávací a poradenský institut pro obchod a jeho partnery, 
založený v roce 1951. V kooperaci s EHI pořádá Messe Düsseldorf 
veletrh EuroShop, přední mezinárodní odborný veletrh pro ob-
chod a EuroCis. Na obou se představují nejnovější produkty, ře-
šení a trendy v maloobchodě. 

Věříme, že účast českých konceptů v mezinárodním klá-
ní přispěje k povědomí, že i v oboru store konceptů má náš 
design světu co říci. Na této inásledujících stranách Vám 
chceme přiblížit naše koncepty nominované do letošní svě-
tové soutěže EuroShop RetailDesign Award 2015:

Časopis Brands&Stories má tu čest nominovat české 
a slovenské nové koncepty obchodů 
do soutěže o nejlepší prodejní koncept světa.

EuroShop
RetailDesign 
Award 2015

Koncepty nominované do letošního ročníku EuroShop RetailDesign Award Nové prodejní koncepty

i černých čajů, může ochutnat teplé i studené čaje, čajové koktejly, 
moktejly nebo T-shoty. Může také vyzkoušet tradiční formu anglic-
kého odpoledního čajového dýchánku Real High tea. Prostor pasáže 
před butikem, který je společností Espresso využíván k pravidelným 
setkáním vyznavačů kvalitních čajů, kávy a potravin, propojuje po-
myslně tento prostor s protilehlým obchůdkem Gourmet Deli&Bar. 
Zájemci jsou sem zváni na pravidelné T-workshopy, při nichž je jim 
představeno kloubení čajů a pokrmů. 

Interiér Gourmet Deli&Baru je rovněž dí-
lem architektů Marka Deyla a Jana Šestá-
ka. Netradiční dekorování dřevem je i zde 
nepřehlédnutelným designovým prvkem. 
Stejně jako protilehlý chrám čaje využívá 
k osvětlení centrálního prostoru denní-
ho světla. Rovněž jimi odhalený původ-
ní světlík má na rozdíl od kopulovitého 
tvaru v T-boutique tvar obdélníkový. Ten 
rozměrově přesně koresponduje s tva-
rem prodejního pultu, který není nijak 
podsvětlen, a tak na vystavené potraviny 
dopadá skutečné autentické nezkreslují-
cí denní světlo. Čerstvost potravin tudíž 
není imitována výdobytky současných 

osvětlovacích systémů a zákazník tak není šálen. Kupuje potravinu tak, 
jak ji potom vidí doma. To koresponduje s filozofií celého obchodu, kde 
čerstvost a kvalita potravin je nejpodstatnější. Manželé Moravcovi, ma-
jitelé společnosti Espresso, do obchodu dováží nejen to nejkvalitnější 
z delikates italského Toskánska a Lombardie, ale i spolu s nimi ty nej-
tradičnější formy příprav a porcování těchto pochoutek. Takže šunka 
například není krájena elektrickým nářezákem, nýbrž ručním, protože 
zahřátí stroje ohřívá i šunku a tepelné vlivy nejsou žádoucí. S akcentem 
čerstvosti vznikl před 25 lety rovněž koncept podávání vody Aqua Chi-
ara, který je nabízen po světě v michelinských restauracích. Na rozdíl 
od balených typů vod, které různými transporty pozbývají čerstvosti, je 
zde využita voda kohoutková, ovšem pomocí speciálního zařízení je na 
místě podávání ještě dodatečně filtrována a čištěna. Je možno ji na místě 
i dosytit a stáčí se do skleněných lahví, ve kterých je pak servírována. 

U centrálního ochutnávkového baru v obchodě tak mohou zákazníci 
ochutnávat naprosto čerstvé potraviny včetně zachovávání původ-
ních tradic porcování a zpracování potravin. Kromě toho se zde mo-
hou usadit a vychutnat si kávu Reserva a její ručně sklízená a pečlivě 
vybíraná zrna v malých farmách a plantážích rovníkové Afriky.

Chrám čaje
v oživlé pasáži
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Nové prodejní koncepty

Historický objekt přetvořený do nových 
prodejních ploch a místa kulturních setkání 

Nejkrásnější křišťál
z nejkrásnější sklárny

Společenské a obchodní Centrum Pivovar 
Děčín se nachází na více než 22 000 m2, na 
pronajímatelné ploše o velikosti 17 500 m2 

nabízí více než 60 obchodních jednotek 
a 420 parkovacích míst. V rámci rekonstrukce 
centra byl obnoven minipivovar, ve kterém se 
vaří tradiční děčínská značka Kapitán. První 
zmínky o historických částech pivovaru saha-
jí až k přelomu 17. a 18. století. Dalo se tedy 
předpokládat, že stejně, jako je tomu u podob-
ných rekonstrukcí historických objektů, se ar-
chitekti a projektanti mohou setkat s mnoha 
neočekávanými riziky, která by mohla stavbu 
významným způsobem zpozdit. 

„Novostavby jsou z hlediska dlouhodo-
bého plánování přece jen předvídatelnější 
a obvykle i levnější než rekonstrukce histo-
rických objektů. Důvodem jsou mj. technic-
ká omezení pro stavbu a projekt a zvýšená 
míra rizika fluktuace ceny a s tím související 
zvýšený nárok na přípravu například smlou-
vy o dílo s generálním dodavatelem. Rekon-
strukce pivovaru byla ale náročnější i z hle-
diska časového, protože kromě standardních 
požadavků na stavbu z hlediska legislativy 
zde byl také aspekt památkové ochrany ne-
movitosti. Naplánovat a zkoordinovat veške-
ré činnosti na projektu tedy nebylo vůbec 
jednoduché, ale pečlivá příprava a zvážení 
všech možných rizik projektu v souvislosti 
s jeho minulostí a budoucím provozem se 
vyplatila,“ říká Ing. Jan Horčička, ředitel spo-
lečnosti EDIFICE. 

Investorem projektu společenského a ob-
chodního Centra Pivovar Děčín je Vojtěh Ry-
vola, Martin Král a uzavřený investiční fond 
RSJ Private Equity. Generálním dodavatelem 
byla BAK stavební společnost. Náklady vý-
stavby dosáhly 800 miliónů Kč. 

Autorem koncepce celého projektu včetně 
interiéru je Studio acht architects, konkrétně 
Václav Hlaváček. Spoluautory jsou Petr Topo-
lovský, Ben Hoek a Sybren Hoek. Na interiéru 
dále spolupracovaly Lina Procházková, Majda 
Šnajdrová a Kateřina Ambrožová.

Základní myšlenka celého konceptu sta-
ví na přirozeném využití původní zástavby 
v harmonické rovnováze s výstavbou nových 
prodejních ploch a technického zázemí. Ten-
ze starého a nového je propsána i do prosté-
ho propojení severní a jižní dvorany ve stopě 
pivovarského dvora. Zásadní je rovnováha 
nejenom objemová a stylová, ale i v zadání 
vetknuté správné měřítko obchodních ploch 
v dostavbě nové části. Příčná modulace ob-

chodní pasáže je podřízena snaze o optické 
i fyzické propojení interiéru se členitou 
frontou historických dvorních fasád. Velkou 
výzvou byl tlak limitovaného rozpočtu.

Barevné pojetí interiéru rozvíjí koncept ve 
své přirozenosti. Harmonie správně rekonstru-
ovaných pastelových fasád a prostého betonu 
s dřevěnými a skleněnými doplňky neměla 
překvapit, ale uklidnit. Ve větší míře použitá 
černá barva sjednocuje podklad pro kompo-
zici reklam a tlumí hladinu přílišné pestrosti 
a kýče. Kombinaci podlahových šedobílých 
šachovnic s akcenty původních dekorativních 
dlaždic je vnímána jako klasický a ověřený es-
tetický vzorec veřejného prostoru.

První zkušenosti provozu Centra Pivovar 
Děčín ukazují, že by do budoucna nemuse-
lo být vnímáno pouze jako prosté obchodní 
centrum, ale jako kulturní zařízení v širším 
kontextu.

„Koncept byl jednoznačně zadán ve správ-
ném měřítku funkce a nákladů. Krása pů-
vodní zástavby udržela exaktní podmínky 
v harmonii celku tak, že je v dobrém slova 
smyslu líbivý. Nás všechny, kdo se na koncep-
tu podíleli, těší i dobrý pocit z toho, že jsme 
zpřístupnili nádherný historický objekt pivo-
varu, který už tady nemusel stát, a stane se 
bez nadsázky novou dominantou severních 
Čech, “uvádí závěrem autor koncepce celého 
projektu Václav Hlaváček.

Před létem byl slavnostně otevřen multifunkční projekt společenského a obchodního Centra Pivovar Děčín. Precizní rekon-
strukce bývalého pivovaru a citlivá novostavba navazující na původní budovu aspiruje na to stát se nejenom přirozeným 
místem pro setkávání občanů Děčína a okolí, ale být i jednou z dominant a lákadel celých severních Čech. Společnost EDIFICE 
na projektu zajišťovala kromě jiného komplexní služby projektového řízení, koordinaci dodavatelů jednotlivých služeb pro-
jektu a také technický dozor. To vše ve fázi předrealizační i realizační.

Sklárna Moser prochází náročným procesem 
postupné rekonstrukce. Jednou z dokonče-
ných etap je modernizace prodejní galerie 
Moser v Karlových Varech, Dvorech: „Chtěli 
jsme vytvořit moderní prostor, ve kterém by 
instalace jednotlivých výrobků Moser odpoví-
dala jejich jedinečnosti a kráse,“ říká o zámě-
ru rekonstrukce Antonín Vlk, předseda před-
stavenstva a generální ředitel sklárny Moser. 
„Moserovský křišťál vyniká průzračností a jis-
křivostí, typické jsou různé druhy brusů, rytin 

a dalších uměleckých zušlechtění, proslulý je 
náš barevný křišťál“, vysvětluje dále. „V sorti-
mentu sklárny navíc najdete nadčasová díla 
klasická, ale také odvážný současný design. 
To vše chceme co nejlépe prezentovat našim 
klientům a návštěvníkům sklárny. Nový způ-
sob instalace s vhodným nasvětlením výrob-
ků umožňuje dobře prezentovat mistrovské 
výsledky práce jednotlivých řemeslných pro-
fesí: sklářů, brusičů, rytců, malířů a dalších,“ 
upřesňuje Antonín Vlk.

Autorem architektonického řešení nové 
prodejní galerie Moser je studio Closer Archi-
tects, Ing. architekt Martin Čermák se svým 
týmem. „Myšlenka návrhu interiéru vychází 
ze způsobu správné prezentace čirého brou-

Tradici dobrého jména značky Moser budovalo od roku 1857 několik generací. Sou-
časná generace zaměstnanců sklárny rozvíjí dovednosti svých předchůdců, ale rov-
něž pečuje o samotnou sklárnu, ve které skláři již celá desetiletí svá díla vyrábějí. 
V zájmu současného vedení sklárny je rovněž péče o prostředí v okolí sklárny. 

šeného skla, které se prezentuje zásadně na 
bílém nebo černém pozadí se specifickým 
nasvícením. V našem návrhu pro Moser byla 
využita prezentace na tmavě šedém až antra-
citovém pozadí s nasvícením shora a zespodu 
moderním variabilním policovým systémem. 
Hluboký mat laku vitrín zabraňuje reflexi 
a zajišťuje co největší kontrast povrchu vitrí-
ny a prezentovaného skla vysokého lesku,“ 
uvedl Ing. arch. Martin Čermák k hlavní myš-
lence návrhu.

Zdařilou modernizací prošla rovněž pro-
menáda před vstupem do sklárny a prostor 
mezi muzeem Moser, prodejní galerií a hutí, 
který nese název náměstí Ludwiga Mosera. 
Návštěvníky sklárny jistě zaujmou monumen-
tální plastiky sklářského výtvarníka ak. malíře 
Jiřího Šuhájka nebo křišťálová fontána, kterou 
podle návrhu Lukáše Jabůrka, šéfdesignéra 
a uměleckého ředitele sklárny, vyrobili 
skláři z dílny sklářského mistra Zdeň-
ka Drobného. 

 „Tři nové skleněné objekty jsou inspirová-
ny přírodou, která bezprostředně obklopuje 
sklárnu (keř s ptáčky, rákosí, voda - fontána). 
Objekty tak propojují naše řemeslo-umění 
a prostředí-přírodu, ve které svá díla tvoří-
me,“ přibližuje svůj záměr Lukáš Jabůrek

Rádi bychom, aby se hosté sklárny Moser 
cítili příjemně po celou dobu své návštěvy. 
Pro větší organizované skupiny i soukromé 
hosty bylo nově zrekonstruováno pohodlné 
parkoviště, kde jsou navíc umístěny praktic-
ké orientační a informační prvky - panely se 
základními informacemi o sklárně Moser. 
V prostoru před vchodem do sklárny vyrostlo 
nové Návštěvnické centrum, na jehož archi-
tektonickém návrhu pracoval Ing. arch. Mar-
tin Perlík, AP STUDIO PERLÍK & KNYTL. 

„Koncept interiéru je založen na jednodu-
chých a střídmých tvarech s použitím kvalit-
ních materiálů a na neagresivní barevnosti. 
V interiéru použité barvy materiálů – šedá, 
černá, bílá a sklo – vytvářejí „nebarevný základ-
ní interiér“ jako pozadí pro barevné výrobky 
sklárny, pro „barevné uživatele a návštěvníky“ 
objektu a pro barevné informační prvky. Dů-
raz byl rovněž kladen na řešení osvětlení – a to 
jak umělého, tak i pomocí přirozeného denní-
ho světla,“ vysvětluje Ing. arch. M. Perlík.

K relaxaci a občerstvení byla v prostoru 
Návštěvnického centra zřízena moder-

ní kavárna „Café Moser“. Návštěvníci 
zde dále najdou prodejnu s upomín-
kovými předměty pro děti i dospělé 
a prostornou vstupní místnost do 
prohlídkového okruhu s přehled-

nou časovou osou historie a součas-
nosti sklárny Moser. 

Koncepty nominované do letošního ročníku EuroShop RetailDesign Award



Pro svou vizi hledal majitel firmy ideální mís-
to poměrně dlouhou, našel ho až v prosto-
rách bývalé Radlické parní mlékárny s plo-
chou 500 m2 jen pár kroků od stanice metra 
Smíchovské nádraží. Industriální budova na 
rohu rušné Strakonické ulice získala díky ar-
chitektonickému studiu ADR novou náplň 
v podobě vloženého obchodu s kavárnou 
a zvenčí si ponechala kouzlo jednoduché 
cihlové stavby z 20. let minulého století. Prů-
myslová slupka komplexu působí uceleným 
dojmem a svým architektonickým tvaroslo-
vím navazuje na kontext okolních budov, 
především bývalého pneuservisu, kde se 
od roku 2011 zabydlela průchozí pekárna 
s pečivem přímo od italského mistra pekaře, 
Piera Baroneho. Z ní se pak otevírá čtverco-
vý prosvětlený prostor Tržnice s obchodem 
s ovocem a zeleninou, barem, Pasticcerií 

a Pastou/Grillem, kde se denně připravují 
italské speciality.

Jednoduchá stavba citlivě vsazená do ske-
letu původní industriální budovy ze začátku 
minulého století si ponechává i nadále cosi 
z původní atmosféry starých garáží. V září 
odkryla další ze svých původních prostor, 
které byly zpřístupněny veřejnosti. Autorem 
rekonstrukce původní konírny stejně jako 
ostatních částí Wine Food Marketu byl archi-
tektonický atelier ADR s.r.o.

Vize architekta a klienta se hned na začátku 
potkaly s tím, že oba chtěli maximálně zachovat 
autenticitu daného prostoru. Petr Kolář z ar-
chitektonického ateliéru ADR popisuje nový 
interiér Konírny. „Interiér jsme pojali vstříc-
ně bez jakéhokoli kontrastu, který by přebíjel 
daný prostor působící již tak velmi expresivně. 
Materiály jsme volili s co největší praktičností 

k danému užití. Chtěli jsme navodit atmosféru, 
ve které si člověk odpočine od všech desig-
nových a příliš dekorovaných prostor.“ V čem 
považuje Petr Kolář koncept za jedinečný a za-
jímavý? „Líbí se mi, že vcházíte do prostoru, kte-
rý již zvenku očekáváte, a překvapí vás historie 
tohoto místa na rozdíl od prostor v různých 
moderních budovách, v nichž se snaží navodit 
atmosféru starého domu. Proto jsem rád, že se 
nám podařilo toto zajímavé místo zpřístupnit 
veřejnosti. Také první zkušenosti s provozem 
tohoto prodejního konceptu se zdají být až pří-
liš pozitivní, což je samozřejmě milé.“

Hlavní filozofií tohoto komplexu s čerstvý-
mi italskými potravinami je především nabíd-
nout kvalitní produkty za přijatelnou cenu 
v příjemné usměvavé atmosféře. Má to být 
opak studených a bezduchých prodejních 
prostor. Také Konírna, která bude sloužit 
k nejrůznějším gurmánským akcím, k pořá-
dání večírků a firemních eventů, ale i jako re-
staurace se speciální nabídkou, zapadá přes-
ně do konceptu originálních a netradičních 
interiérů Wine Food Marketu.

Prodejny Servisních partnerů jsou velmi jed-
noduše identifikovatelné, vyznačují se totiž 
jednotným vzhledem exteriéru a interiéru, 
a to ve firemních odstínech modré. „Zákaz-
ník má u nich zaručeno, že jedná s profesi-
onálem, který pracuje v nejvyšší kvalitě, a to 
od předprodejního poradenství přes montáž 
až po autorizovaný záruční a pozáruční ser-
vis,“ říká Petr Kučera, Business Unit Manager 
ve společnosti ASSA ABLOY. 

Stát se ale členem sítě Servisních partnerů 
není jen tak. Zámečník musí nejprve minimál-
ně tři roky působit jako servisní centrum této 
značky, což s sebou nese další požadavky – vy-
sokou loajalitu a profesionalitu, dodržování 
obchodní etiky a dlouhodobou práci s výrob-
ky značky FAB. Teprve poté může absolvovat 
test, který ho kvalifikuje jako Servisního part-
nera. Tím také získává naprostou podporu 
společnosti ASSA ABLOY, a to především v ob-
lasti školení, poradenství a servisu. Spolupráce 
„mateřské“ továrny se zámečníkem totiž zna-
mená, že všechny dodávané díly jsou zaručeně 
pravé a kvalitní, že o servis se starají proškole-

ní profesionálové a že obzvlášť rozsáhlé nebo 
složité projekty, jako jsou např. zabezpečení 
hotelů nebo kancelářských budov kartovými 
systémy nebo generálním klíčem, budou mít 
na mušce projektanti přímo z ASSA ABLOY.

Servisní síť FAB má tři stupně
Servisní partneři představují pomyslný vr-
chol pyramidy a nejvyšší možnou formu 
spolupráce se značkou FAB, která buduje 
rozsáhlou servisní síť po celé republice. Dal-
šími stupni jsou servisní centra, kterých by 
do konce roku 2014 mělo být 40, a dále zá-
mečnické servisy, kterých plánují 60. 

ASSA ABLOY buduje síť
certifikovaných zámečníků FAB

Druhý monobrandový obchod 
značky Kjus na světěŽe prvotní idea obchodního komplexu může zrát jako víno či lahodný sýr, doklá-

dá pražský Wine Food Market. Ojedinělý koncept zahrnuje obchod s čerstvými 
lahůdkami z různých italských regionů, kavárnu, pekárnu a zastřešenou Tržnici 
s restaurací na Smíchově.

Pouze osm zámečnictví v celé ČR smí v současnosti používat prestižní označení 
Servisní partner FAB. Společnost ASSA ABLOY, která tuto tradiční českou značku 
vlastní, si pečlivě vybírá, s kým napříště spojí své síly a jméno. To má být samozřej-
mě zárukou kvality produktů i služeb. Projekt úzké spolupráce s vybranými zá-
mečnictvími nemá v ČR obdoby, ASSA ABLOY je jedinou společností z oboru, která 
tento koncept nabízí. 

Nové prodejní koncepty
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Původně konírna

Málokterý obchod u nás se může pochlubit nejen prvenstvím v naší republice, ale také tím, že byl vybudován hned za světovou vlaj-
kovou lodí značky jako 2. na světě. Společnost RM-SPORT SKI&GOLF&FASHION se svým monobrandovým obchodem značky Kjus ano. 
Nabízí už řadu let kvalitu tohoto sportovního oblečení. Aby byli svým zákazníkům co možná nejblíže, vybudovali síť sportovních prode-
jen, kde dostane každý zákazník vedle praxí prověřených sportovních produktů i profesionální radu, a dokonce i technickou pomoc.

KJUS STORE PRAHA v Českobrodské ulici 
v Dolních Počernicích je ojedinělý designo-
vý obchod, kde poradci byli švýcarští odbor-
níci z centrály značky KJUS ve Švýcarsku. 
Typ dřeva, barevnost obchodů a hlavně vi-
zual merchandising obchodu byl doporučen 
specialisty značky Kjus. Dominantou obcho-
du je centrální věž prosvětlená zevnitř, která 
byla vyrobena přímo na zakázku pro tento 
prostor. Snížený volně zavěšený strop dotvá-
ří příjemnou atmosféru obchodu. Protože 
značka Kjus vyniká prémiovým lyžařským 
a golfovým oblečením, obchod vždy po půl 
roce mění svou tvář. Na jaře se zákazník 
ocitne ve světě golfu, kdy nadšení do hry 
umocní vizuály na stěnách i na obrazovce, 
na podzim ho zase obklopí atmosféra bílého 
sportu. Promyšlený profesionálně dotažený 

koncept přijede vždy doladit expert ze Švý-
carska, který uspořádá obchod i do sekcí 
pánského, dámského i dětského oblečení 
a důmyslně ho obohatí doplňky.

Majitel obchodu, Ing. Radek Matějů, 
otevřel tento pražský obchod ve snaze 
přiblížit se stoupajícímu počtu zákazníků 
z Prahy. Kromě dostupnosti chce vrátit do 
platnosti i to, že pouze dobře obsloužený 
zákazník se vrací tam, kde mu při nákupu 
dobře poradí. Proto je snahou jeho per-
sonálu vždy osobní přístup, který zaručí 
maximální spokojenost zákazníka. Muži 
a zejména ženy ocení poradenství a vysvět-
lení funkčnosti produktů včetně odnosu 
zakoupeného až do auta. Personál není 
obyčejnými obchodníky. Hrají golf, chodí, 
lyžují, sportují - tím mají i osobní zkuše-

nosti s potřebami kvalitního a příjemného 
sportovního oblečení. Umí hledat a nabíd-
nout řešení, která jsou ověřena praxí. Váží 
si času, který zákazník hodlá strávit v KJUS 
STORE PRAHA, a nabízí i možnost objedná-
ní návštěvy dopředu. Pro pohodu nákupu 
vždy potěší i šálkem dobrého italského es-
pressa. Majitel obchodu ví dobře, že když 
jste během dne zaneprázdněni, pracujete 
nebo se oddáváte zaslouženému odpočin-
ku, nedostanete se do naší prodejny do 
běžné zavírací doby. Aby vyšel zákazníkům 
vstříc, má otevřeno od 10 do 20 h.

Nejen o kvalitě značky Kjus - bez kompromi-
sů, ale i o profesionálním přístupu se můžete 
přesvědčit v KJUS STORE PRAHA, Českobrodská 
920, Dolní Počernice.



www.stores-shops.de
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s.Oliver ve formátu „shop-in-shop“

KIEHLʼS SINCE 1851:
Jedinečný design nového obchodu

Tradice společnosti Kiehl’s se zaměřuje pře-
devším na zájmy zákazníků a stojí v srdci kaž-
dého produktu, který Kiehl’s za svou stotřia-
šedesátiletou historii představil, a to od vývoje 
produktu, přes jeho testování, až po jedinečné 
dekorace obchodů. Společnost má jeden zá-
sadní cíl: Obsluhovat zákazníka v pozorném 
a příjemném prostředí, v němž bude nabízet 
vyzkoušené a ověřené kosmetické produkty 
společnosti, které si zamilovali zákazníci po 
celém světě.

Hlavní vize designera prvního obchodu 
v České republice byla navodit atmosféru pů-
vodní Kiehl’s lékárny. Interiér je moderní in-
terpretací klasické lékárny – apotéky. Najdeme 
zde proto materiály jako mramor, kov, dřevo, 
cihly, tak jak tomu bylo v newyorském flagshi-
pu na rohu 3rd avenue a 13th street. Zároveň 
se zde prolínají moderní prvky, jako jsou neon, 
grafiti a barvy, to evokuje právě newyorký pů-
vod značky Kiehl’s. Klasickou lékárnu také 
připomínají dekorace – zkumavky a laborator-
ní sklo, knihy apod. Dále zde najdeme odkaz 

na majitele společnosti Kiehl’s Aarona Morse, 
který byl velkým nadšencem do letadel a mo-
torek (ve větších prodejnách Kiehl’s najdeme 
i vystavenou motorku!). Nechybí zde ani mo-
dely letadel, obrazy aut, obrazy ingrediencí či 
původního obchodu v New Yorku. Opravdová 
všehochuť!

Atmosféru prodejního místa a pocitový 
záměr v tomto obchodě určuje útulné a po-
hodlné prostředí evokující pocit „jako doma“. 
Nejdůležitějším prvkem, kde se vše odehrává, 
je velký konzultační stůl uprostřed prodejny, 
který vybízí zákazníky, aby se posadili, odpo-
činuli si a vychutnali si konzultaci péče o pleť. 
Nejedná se tedy o klasický obchod, kde se 
„jen“ prodává, ale pro Kiehl’s je klíčový hlav-
ně servis a péče o zákazníka. V prodejně má 
své místo také „community wall“ – nástěnka, 
kam zákazníci můžou připevnit fotky svých 
dětí, mazlíčků apod. Naleznete zde i výstavku 
top 10 nejoblíbenějších produktů. Po celé pro-
dejně jsou testery produktů, aby si je zákazníci 
mohli vyzkoušet.

První zkušenosti s obchodem v OC Nový 
Smíchov jsou určitě velice pozitivní. Zákazníci 
jsou nadšení. Mnoho zákazníků „osloví“ Mr. Bo-
nes, který stojí u vchodu do prodejny. Jedná se 
o kostlivce, který je v každém obchodě Kiehl’s 
po celém světě. Je odkazem lékárenské historie 
a ve flagshipu ho původní majitel používal jako 
názornou ukázku, aby zákazníkům vysvětlil, jak 
fungují na jejich tělo produkty Kiehl’s. 

Koncept Kiehl’s je jedinečný v neobyčej-
ném mixu prvků, které na první pohled vypa-
dají, že je nelze kombinovat. Obchod má oso-
bité kouzlo, které dýchne na každého, kdo do 
obchodu vstoupí.

Společnost Kiehl’s Since 1851otevřela v květnu 2014 první obchod v České republice v OC Nový Smíchov, který zákazníky oslo-
vuje nejen skvělými produkty a zákaznickým servisem, ale i neotřelým designem. 

V současné době je dámská a pánská móda 
s.Oliver v prodeji ve třinácti obchodech typu 
„shop-in-shop“. Moderní design s.Oliver v tzv. 
Fashion Stores, nacházejících se v pasážích 
Globus, byl navržen dle originálního němec-
kého konceptu BLOCHER BLOCHER SHOPS. 
Značka s.Oliver v rámci těchto prodejních 
míst, která spravuje síť Globus, působí na cel-
kové ploše více než 1 200 m2. 

„S růstem plochy i prvními prodeji jsme 
maximálně spokojeni. Pro takto velký projekt, 
jakým je otevření třinácti velkých a reprezen-

tativních prodejních ploch, je pro nás Globus 
– se svým důrazem na kvalitu – velmi dobrým 
partnerem. Vybrali jsme si ho také proto, že 
jeho prodejny najdou zákazníci prakticky ve 
všech regionech. I do budoucna jsme naklo-
něni dalším možnostem rozšíření vzájemné 
spolupráce,“ konstatuje Vladislav Hypš, Coun-
try Manager s.Oliver pro Českou republiku 
a Slovensko. Také v sousedním Německu 
je módní řetězec s.Oliver se zastoupením 
v „shop-in-shop“ obchodech v pasážích Glo-
bus spokojený. 

Módní a lifestylová značka s.Oliver v České republice dokončila velkoobchodní expanzi do sítě hypermarketů Globus.
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Spotřebitelé očekávají stále větší synergii 
mezi fyzickou prodejnou a webem 

„Výsledky této studie ukazují, že obchodníci 
mají možnost zvýšit tržby v obchodech, ale 
pouze v případě, že nabídnou spotřebitelům 
zážitky, díky kterým bude spotřebitelům 
návštěva prodejny stát za to, “ vysvětlují zá-
stupci společnosti Accenture. „Spotřebitelé 
chtějí ve fyzických prodejních místech nalézt 
praktické aspekty e-commerce, jako jsou na-
příklad informace o dostupnosti produktů. 
Hranice mezi jednotlivými nákupními kaná-
ly se zužují.

Dobrou zprávou pro tradiční obchodní-
ky je to, že klasická prodejna bude i nadále 
hrát důležitou roli. Zástupci tradičního ma-
loobchodu budou muset tvrdě pracovat, 
aby zákazníkům poskytli jedinečný nákupní 
zážitek, který se bude odlišovat od zážitku 
při nakupování on-line,“ zdůrazňují zástupci 
Accenture. 

Průzkum Accenture identifikoval 
několik klíčových trendů. 

Přeneste zážitky z webu do prodejny 
Stále více zákazníků chce využít maloobchod-
ních služeb ve spojení s místem prodeje: 19 % 
nakupujících tvrdí, že používají službu „click 
& collect „ (objednat si nebo nakoupit výro-
bek online a přijít si jej vyzvednout do ob-
chodu), což je častěji než v minulém období. 
V minulém ročníku průzkumu potvrdilo vy-
užití této služby 12 % nakupujících. Více spo-
třebitelů také nakupuje výrobky v obchodě 
a nechává si je dodat domů (14 % oproti 7 % 
v minulém období). 

Pro 31 % dotázaných zákazníků je možnost 
zjistit dostupnost výrobku on-line před pří-
chodem do obchodu službou, která by nej-
více zlepšila zážitek z nakupování. Převážná 

většina respondentů (89 %) zdůraznila, že 
by přišli do obchodu nakoupit, nebo by na-
koupili online, pokud by maloobchodníci 
poskytovali v reálném čase informace o do-
stupnosti produktů.

Showrooming versus webrooming 
Spotřebitelé využívají webrooming více než 
showrooming pro všechny kategorie výrob-
ků s výjimkou potravin. Průzkum společnos-
ti Accenture zjistil, že 78 % zákazníků využí-
valo webrooming (vyhledali výrobky on-line 
a potom zašli do obchodu je koupit) v prů-
běhu posledních 12 měsíců, zatímco 72 % 
zákazníků dalo přednost showroomingu 
(navštívili kamenný obchod, aby si prohlédli 
výrobek a pak jej nakoupili po internetu za 
lepší cenu). Podíl zákazníků, kteří využívají 
webrooming v kategoriích spotřební elek-

I když elektronický obchod stále roste, podle výsledků nedávné studie společnosti Accenture má více zákazníků v plánu reali-
zovat své nákupy v kamenných obchodech. V rámci průzkumu, kterého se zúčastnilo 750 amerických dospělých spotřebitelů, 
21 % účastníků průzkumu potvrdilo, že zamýšlejí zvýšit své výdaje ve fyzických prodejnách. Na otázku, co by měli obchodníci 
nejvíce zlepšit v oblasti nakupování, 40 % respondentů uvedlo na prvním místě, že je třeba zlepšit zážitky zákazníků v místě 
prodeje. Pouze 16 % si myslí, že je třeba zlepšit stejnou věc v oblasti e-commerce.

troniky a výrobků pro kutily, výrazně vzrostl 
oproti roku 2012, a to z 39 % na 48% a z 25 % 
na 35 %.

Dodání zboží zdarma
a nebo raději rychlé dodání? 
Pro více než polovinu respondentů (57 %) je 
bezplatné dodání výrobku nejdůležitější do-
dací podmínkou, zatímco 23 % respondentů 
raději zaplatí přiměřený poplatek za dodávku 
do druhého dne. Z těch zákazníků, kteří po-
žadují dodání zboží do druhého dne, pouze 
38 % uvedlo, že jsou ochotni zaplatit více než 
$ 10 za tuto službu a 14 % respondentů je pře-
svědčeno, že by tato služba měla být zdarma.

Nicméně stále více zákazníků si přeje, aby 
doba dodávky zdarma byla co nejkratší. V ro-
ce 2012 požadovalo pouze 25 % responden-
tů, aby dodávka zdarma byla realizována v ča-
sovém intervalu 1 až 5 dnů. Podle současné 
studie Accenture má nyní tento požadavek až 
44 % respondentů. 

„Služby online prodejců umožňující zajis-
tit rychlejší dodávky zboží mají významný 
vliv na spokojenost spotřebitelů. Doprava 
zdarma je i nadále důležitým faktorem pro 
mnoho zákazníků, ale ne vždy jsou ochotni 
čekat tak dlouho na dodání objednaného vý-
robku,“ doplňují zástupci Accenture. 

Maloobchodníci by měli vždy stavět
na bezproblémových službách 
Stále větší počet spotřebitelů očekává, že na-
bídka produktů obchodní společnosti bude 
stejná napříč různými nákupními kanály. 
Zatímco v roce 2012 vyjádřilo toto očekávání 
43 % spotřebitelů, v současnosti je to již 51 % 
spotřebitelů. 69 % respondentů očekává stej-
né ceny v rámci všech prodejních kanálů. 

Výsledky průzkumu naznačují, že řada ob-
chodních společností nenabízí zákazníkům 
zcela bezproblémovou zkušenost a bezvad-
ný zážitek. Pouze 32 % respondentů uvedlo, 
že mohlo získat a využít své věrnostní body 
ve více prodejních kanálech. Procento naku-
pujících, kteří se domnívají, že mohou najít 
lepší ceny na webu, stoupl z 21 % na 31 %. 

Zajistit bezvadný zážitek zákazníkovi pro-
střednictvím různých komunikačních kanálů 
zůstává pro obchodní společnosti nyní zásad-
ním úkolem a prvořadou příležitostí. 

„Maloobchodníci, kteří dokážou propojit 
fyzickou prodejnu s možnostmi digitální ko-
munikace a kteří rovněž používají analytické 
nástroje pro rozvoj nových forem vztahů se 
zákazníky i personalizovaných zákaznických 
služeb, mohou získat skutečnou konkurenč-
ní výhodu,“ uvádějí zástupci Accenture. 

Ačkoli praktické aspekty jsou stále nejvý-
znamnějším podnětem k nákupům online, 
respondenti je v současnosti považují za 
méně důležité ve srovnání s rokem 2012. 

Z výsledků průzkumu vyplývá, že obchod-
níci musí neustále zlepšovat zážitky zákazní-
ků v prodejnách za pomocí moderních tech-
nologií. Někteří obchodníci to již pochopili 
a snaží se více či méně úspěšně využít digi-
tální prvky v kamenném obchodě. Jde o za-
řízení připojená online, která podporují více 
kanálové nakupování či nakupování napříč 
prodejními kanály, nebo se jedná o zařízení, 
která nejsou připojena k internetu, ale která 
přinášejí zajímavé digitální a interaktivní zá-
žitky.

 „Oživení“ prodejních míst bude nabývat 
na významu. Řešením je oslovit velmi cíleně 
zákazníky a umožnit jim ponořit se do půso-
bivého světa značek. Není to jen zákazník, 
který je obohacen o zážitky díky vyšší hod-
notě prodejního místa, ale i maloobchodník, 
který díky kvalitnějším zákaznickým službám 
má možnost získat cenné informace o klien-
tech a jejich nákupních zvyklostech. 

„Nejlépe se bude dařit těm maloobchodní-
kům, kteří v rámci nákupní trasy zákazníků 
nabídnou služby jako click & collect a další, 
interaktivní prodejní místa a zaměří se na 
personalizaci během nákupu,“ uzavírají prů-
zkumníci Accenture. 

Daniela Krofiánová
Foto: Archiv D. Krofiánové
a POPAI Awards Paris
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vyzvednout zboží do obchodu, si zde vybere 
minimálně jeden další kus zboží. 

Naopak virtuální zkušební kabinky, di-
gitální výlohy a podobné elementy se ve 
spotřebitelském průzkumu ECC umístily na 
zadních místech. Bez ohledu na věk či příjem 
posuzují dotázaní digitální služby vcelku stej-
ně. Mladší generace je tomuto tématu otevře-
nější, což však nepřekvapí. 

Studie „Shopping Environments 3.0“ se 
zabývala otázkou, co vlastně láká zákazníky 
k tomu, aby vstoupili do obchodu. Podle 
výsledků studie je nejdůležitějším faktorem 
i nadále ztvárnění výlohy. Módní dům Len-
germann+Trieschmann z německého Osna-
brücku nasadil na jaře do svých výloh digitál-
ní aplikace, které se brzy těšily velké oblibě 
zákazníků, aplikace si stáhlo až 1522 zákaz-
níků. Po vyfocení výlohy se ve smartphonu 
spustil animovaný film s daným zbožím a na
konci spotu se zákazník dozvěděl, kde může 
jím vybrané zboží najít. Podle vedení obcho-
du se tato akce těšila velké oblibě a přinesla 
více než uspokojivé výsledky. 

Rozhodující je interakce
Odborníci z branže se shodují na tom, že zá-
kazníka můžete fascinovat a přitáhnout jeho 
pozornost jen tehdy, když ho vtáhnete do 
dění. Pouze za tohoto předpokladu mohou 
digitální elementy podpořit prodej. 

Vědecké poznatky ukázaly, že člověk doká-
že vnímat statický obraz jen pomocí nějaké-
ho „triku“. Zvířata vnímají vizuální podněty 
jen pomocí pohybu, vůči statickým objek-
tům jsou více méně slepá. Digitální média 
tak přitahují pozornost právě díky tomu, že 
zprostředkovávají pohyblivý obraz. Podle 
odborníků stojíme teprve na začátku vývoje, 
který bude vést k tomu, že pohyblivý obraz 
bude zprostředkováván stále individuálněj-
ším způsobem. 

Pokud má nějaké digitální řešení přilákat 
zákazníky do obchodu, měly by být v prosto-
ru u vstupu a ve výloze umístěny velké obra-
zovky, aktuální nabídky, novinky a zvláštní 
služby by měly být zprostředkovány emocio-
nálně a zábavně – například ve formě módní 
přehlídky. 

Poukázka dostupnosti ukazuje, jak může 
být důležité zprostředkovávat impulzy i po 
internetu, abyste tak nalákali zákazníky do 
kamenného obchodu. Někteří obchodníci 
nyní sází na komunikaci se zákazníky přes 
Facebook. Důležité přitom je sázet na dia-
log a určité benefity, reklamu dnes už nikdo
nechce. V oblibě jsou nejrůznější soutěže, 
při kterých zákazníci píší své komentáře na 

Facebook. Tyto komentáře nebo upozornění 
na nadcházející akce pak vidí i jejich přátelé, 
čímž se samozřejmě rozšiřuje okruh potenci-
álních zákazníků. 

Stále více začíná platit, že popularita na in-
ternetu souvisí s frekvencí návštěv v kamen-
ném obchodě.

Stefanie Hütz

Pěkná kombinace analogových a digitálních 
elementů u Hermés

Módní dům Lengermann+Trieschmann z německého 
Osnabrücku upoutal pozornost svou digitální 
animovanou výlohou

Digitální obrazovka ve tvaru kříže jako symbol značky Victorinox

„Běžící pás“ v obchodě Sport Scheck v Mnichově je vybaven četnými digitálními aplikacemi.
Displeje kolem běžícího pásu znázorňují krajinu, kterou běžec při běhu míjí.
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„Musíme naše zákazníky zvednout z gauče.“ To 
jsou slova Alexandera Hutnera, jednoho z jed-
natelů německé společnosti Area Manage-
ment, agentury zaměřující se na visual merch-
andising, a hovoří tak jistě i za mnohé majitele 
kamenných obchodů. Společně s Günterem 
Nowodworskim, jednatelem německé re-
klamní agentury Now Communication, pořá-
dají semináře na témata jako „Fascinace v mís-
tě prodeje pomocí technologií budoucnosti“. 
Oba plně věří v to, že digitální prvky a elek-
tronická komunikace jsou jedinečnou šancí 
a dodávají k tomu: „Nacházíme se uprostřed 
evolučního vývoje využití médií.“

Technicky vzato je dnes možné mnohé, 
digitální komunikace v obchodech se stala 
téměř běžnou a existují nejrůznější možnos-
ti jejího využití. Je jich tolik, že se dokonce 
někteří obchodníci mohou v této spleti mož-
ností cítit zmatení. Dobrá rada nad zlato tedy 
zní: „Každý, kdo se rozhodne pro použití digi-
tálních prvků ve svém obchodě, by měl pře-
dem jasně definovat, čeho tím chce vlastně
dosáhnout.“ Důležité přitom je zaměřit se na 
preference zákazníků a na skutečnou kvalitu 

a nepodlehnout jen krátkodobým trendům, 
které jsou jen zdánlivě účinnou investicí. 

„Digitalizace místa prodeje“, tak zní titul 
studie centra E-Commerce v německém Ko-
líně (ECC). Podle této studie by se měly ka-
menné obchody zaměřit především na rych-
lost a pohodlnost nakupování, pokud chtějí 
zabránit tomu, aby jim internetové obchody 
i nadále snižovaly tržby. 

Poukázka dostupnosti online
Současným hitem spotřebitelů, který se těší 
oblibě zhruba u 70 % z nich, je poukázka do-
stupnosti, kterou lze najít na internetu před 
tím, než se vydáte do kamenného obchodu, 
abyste se tak vyhnuli nepříjemné situaci, 
že Vámi hledané zboží v obchodě nebude. 
Firmy jako Ikea, Esprit, Humanic nebo Golf 
House tento servis již nabízejí. 

Na druhém místě, se zájmem dvou třetin 
spotřebitelů, je potom bezdrátový internet 
v obchodě (vůdčí značkou je zde Media-
-Markt), který zákazníci mohou využít k to-
mu, aby si našli podrobnější informace o ji-
mi vybraném produktu nebo srovnali ceny 

podobných produktů a nemuseli být tak 
odkázáni na svůj objem dat. Ukázalo se, že zá-
kazníci upřednostňují v obchodě své vlastní 
smartphony, zatímco přístroje, které jsou jim 
dány k dispozici v obchodě, často leží ladem. 

Studie nazvaná „Shopping Environments 
3.0“, vytvořená institucí Media Economics 
Institut z Kolína (Německo), přinesla obdob-
né výsledky. Podle této studie by smartphone 
zákazníka neměl sloužit jako pojidlo s kon-
kurencí, nýbrž by měl být nástrojem spojení 
s obchodem, ve kterém se zákazník nachází. 
Obchodníci tak mohou zákazníka oslovit 
vlastními mobilními aplikacemi, přičemž je 
mohou vybavit mapou obchodu, denní na-
bídkou či poukázkami. Textilní řetězec Ur-
ban Outfitters v New Yorku například nabízí
dobíjecí stanice, kde si zákazníci, zatímco 
šmejdí po obchodě, mohou nabít telefon. 

Místo tři a čtyři spotřebitelského zájmu 
zaujímají podle studie ECC aspekty propo-
jení online a offline obchodu. Obchodníci
umožňují zákazníkům objednat si zboží, kte-
ré není zrovna dostupné, zcela běžné pak je, 
že si zboží objednané po internetu vyzved-
nete v kamenném obchodě. Toto je výhodné 
zejména z toho důvodu, že objednané zboží 
můžete ihned na místě vyměnit či vrátit, po-
kud Vám nesedí velikost nebo se Vám nelíbí. 
Prodejce elektroniky Saturn uvádí, že zhruba 
40 % zákazníků si své vybrané zboží objedná 
po internetu a vyzvedne si jej v jedné z pobo-
ček, což pro obchodníka znamená opět dal-
ší šanci, že si zákazník při vyzvednutí zboží 
vybere i nějaké další zboží. Toto potvrzuje 
módní řetězec Ernsting’s Family, který uvádí, 
že téměř každý druhý zákazník, který si jde 

Digitální média umožňující komunikaci se zákazníkem v místě prodeje se stále 
více rozšiřují. V blízké budoucnosti se bude muset snad každý obchodník vypořádat 
s prostředky online komunikace, aby tak udržel krok se současnými trendy. V pod-
statě jde o to, odhadnout, které trendy budou jen chvilkové a na které si zákazníci 
zvyknou a budou je vyžadovat i do budoucna. 
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Příležitost v podobě
digitálních médií

Kombinace digitálních a analogových elementů z po-
hledu Visual Merchandisingu, zde ve výloze Selfridges 
v Londýně



V tuzemských prodejnách Tesco tak možná 
brzy vznikne specifický bonbónový svět, kte-
rý zákazníky upoutá hned na první pohled. 
„Shop-in-shop už z dálky vyniká svou barev-
ností, v blízkosti vás však zaujmou především 
3D makety bonbónů v nadživotní velikosti, 
které navíc upoutají vícero smyslů. Jelikož 
jsou měkké jako skutečné bonbóny, pobíd-
nou nakupující také k doteku,“ popisuje hra-
vou P.O.P. aplikaci Michal Sůlovec, projekto-
vý manažer společnosti DAGO.

Bonbónový svět prozatím funguje pouze 
na Slovensku. „Slibujeme si od něj především 
zvýraznění bonbónů JOJO v nákupních regá-
lech se sladkostmi a následné zvýšení prodejů 
cukrovinek této značky,“ uvádí Juraj Michaj-
lov, Trade Marketing Channel Manager Confe-
ctionery pro Českou a Slovenskou republiku 
ve společnosti Nestlé Česká republika s.r.o.

LCD displej přehrává bonbónové spoty
A vytrhnout zákazníky z nákupní rutiny, to 
tento shop-in-shop skutečně umí. Nejen výše 
zmíněnou hravostí a barevností, ale přede-
vším LED osvětlením, které zvýrazňuje sa-
motné produkty a také logo JOJO. K lepšímu 
upoutání pozornosti pomáhá i zadní zrcadlo-
vá stěna, jež odráží barevně výrazné pytlíky 
s bonbóny.

Která část této in-store aplikace tedy slouží 
k podpoře prodejů? „Především zabudovaný 
LCD displej, jenž přehrává jednotlivé spoty 
daného druhu bonbónů. Důležitou součástí 
shop-in-shopu je i akční zóna, kam lze umís-
tit aktuální novinky,“ vysvětluje blíže Sůlovec 
ze společnosti DAGO. Díky výškově poloho-
vatelným konzolám s háky se navíc celá apli-
kace může přizpůsobit různým velikostem 
jednotlivých balení.

Hravý shop-in-shop s bonbóny
v nadživotní velikosti
Komunikační P.O.P. agentura DAGO navrhla a zhotovila pro společnost Nestlé Česká republika s.r.o. hravý a barevně výrazný 
shop-in-shop JOJO Mixle Pixle na podporu prodeje známých bonbónů.

V tomto obchodě je vlastně všechno nadroz-
měrné, mimo jiné 16 metrů dlouhá „třpytivá 
zeď“ či četné obrazovky s celkovou plochou 
650 čtverečních metrů. Kompletní sorti-
ment módní filiálky je prezentován na 4 000
metrech čtverečních, z toho 3 000 metrů 
čtverečních zabírá prodejní plocha. Zároveň 
se jedná o dvanáctý kamenný obchod H&M 
v Manhattanu. Byl navržen interním desig-
novým týmem s pomocí místních architektů 
a návrhářů obchodů. 

Interaktivní figuríny
Tento megastore má otevřeno denně od 9 
hodin ráno do 1 hodiny v noci. Doplňky, 
spodní prádlo, sportovní móda, těhotenská 
móda a nadměrné velikosti jsou prezento-
vány v „shop – in – shopech“. Kolekce pro 
ženy, muže, pro mladistvé a pro děti zabírají 
největší místo. Zde debutovala kolekce Isabe-
ly Marant pro H&M. Každé oddělení barevně 
tvoří jeden celek a tím zákazníkovi ulehču-
je orientaci. V zásadě dominuje bílá barva, 

Převzato ze stores+shops,
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Když koncem loňského roku otevřel švédský maloobchod H&M svou největší vlajkovou loď na Times Square v New Yorku., za velké 
pozornosti v půlnoci slavnostně přestřihla Lady Gaga červenou stužku a rozsvítila logo H&M na vrcholu mrakodrapu. Tento obchod 
se ode všech dosavadních vlajkových lodí H&M liší. Digitalizace a nejnovější technika mu dodávají také optický tón: trojrozměrné 
třpytivé panely s integrovaným LED světlem, obrazovky za skleněnou fasádou či klec z flitrů ve tvaru šestiúhelníku vytvářejí novou
image. Cílem bylo vytvořit futuristický, ultramoderní obchod, který připomíná módní party na počest Nového roku. 

Flitry, Gaga
a mnoho techniky
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často se třpytivým povrchem, která barevné 
módě nekonkuruje. Světle šedé otapetované 
zdi v dámském oddělení přinášejí obměnu. 
V pánském oddělení přidávají tmavě šedé 
zdi mužský akcent. 

Točící se podstavce se zrcadly, na kterých sto-
jí figuríny, přitahují na sebe všechny pohle-
dy. Nerezavá ocel a zdi se zrcadly přispívají 
k vesmírnému vzhledu. Světlá teracová pod-
laha pokrývá celý obchod a umocňuje tak 
jeho světlé prostředí. K tomu ladí také čelní 
schodiště se skleněným zábradlím a detaily 
ze zrcátek. 

„Virtuální přehlídkové molo“, LED zdi, sta-
nice s iPady a interaktivní figuríny jsou jen
jedněmi z mnoha technologických vrcholů. 
„Virtuální přehlídkové molo“ umožňuje zá-
kaznicím vyhledat jejich nejoblíbenější outfit,
nafotit ho a okamžitě ho sdílet s přáteli přes 
sociální sítě. Fotografie mohou být dokonce
promítány na gigantických LED plochách na 
vnější zdi. 

Digitální komunikace hraje v nové architek-
tuře maloobchodů H&M rozhodující roli. Zá-
kazníci jsou interaktivně vtahováni a lákáni. 
Také sloupy v přízemí jsou vybaveny obrazov-
kami. Zde se může návštěvník dozvědět vše 
o značce a jejím zastoupení. Stanice s iPady 
nacházející se ve 44 kabinkách a také v odpo-
činkové zóně mají za úkol zjednodušit naku-
pování. Z druhého poschodí se zákazníkovi 
nabízí úchvatný výhled na Times Square.

Výhled na Times Square
Osvětlení je taktéž technologicky propraco-
váno, a to kombinací nepřímého stropního 
světla a reflektorů. Stropní světlo ve tvaru
hvězdy upoutá pozornost stejně jako obří 
LED „žárovky“. V dětském oddělení jsou dva 
bílé kolotoče rozjasněny přímo záplavou žá-
rovek. 

U displejových elementů dominují skleněné 
vitríny se světlými mramorovými plochami 
a šestiúhelníkové moduly. Dekorativní ele-
menty jsou stříbrné diskokoule. Nové tech-
nologie jsou použity také u figurín. Mnohá
torza mají na sobě „hightech“ brýle, na kte-
rých jsou promítány filmy a nebo se na nich
zobrazují ceny. Všechny figuríny jsou v po-
hybu, v němž jsou především pak vznášející 
se figuríny v prostoru eskalátorů. Dalo by se
říct, že móda zde vlastně padá z nebe. U nej-
novějších figurín lze vyměnit ústa a oči, čímž
je zajištěn stále nový vzhled. Outfity jsou
dekorovány nejrůznějšími parukami. Tím 
má obchod zůstat permanentně zajímavým 
a vzrušujícím.

H&M se ve svém dvanáctém obchodě v New 
Yorku podařilo zachytit a odrazit nesmírnou 
energii této světové metropole. Ale tím není 
touha této značky po expanzi ukojena. Na 
podzim je naplánován ještě větší obchod 
s 5 800 metry čtverečními na 34. ulici. Jsme 
napnuti.

Angelika Frank



Český a evropský svět in-store komunikace 
má své limity dané regionem i mentalitou. 
Uvažuje ve vlastním myšlenkovém rámci, 
a i když je logicky nutné tento přístup při-
jímat a pracovat s ním, trendy nastolené za 
oceánem či případně v jiných krajích světa 
mají v globalizovaném světě nadnárodních 
korporací výrazný potenciál se u nás dříve 
či později prosadit také. I proto jsou vhled 
a rozšíření obzorů, které poskytuje jedna 
z celosvětově největších konferencí v daném 
marketingovém segmentu, velmi důležité. 
Vydali jsme se tedy na mezinárodní veletrh 
a konferenci GlobalShop a prošli bezpočet 
reálných obchodů, abychom monitorovali 
situaci v kolébce in-store komunikace a po-
učili se z ní.

V druhé části jsme si ukázali celou řadu 
praktických rad a tipů, které je vhodné začle-
nit do systematického uvažování o in-store 
komunikaci. Závěrečný díl zase věnujeme 
reálným americkým obchodům a reflexi na-
šich zkušeností z nich.

… zelený strom života.
Skutečné obchody a řešení
Kromě samotné konference a veletrhu jsme 
se zaměřili také na reálné obchody a místa 
prodeje, abychom si ověřili, jak realizace fun-
gují v praxi. Jejich silným společným prvkem 
je multichannel. Obchody, letiště a banky 
v podstatě vždy nabízejí wi-fi přístupy a na
první, na co vždy po připojení narazíte, jsou 
jejich mobilní aplikace. S nimi i bez nich ob-
chody nabízejí přímý a rychlý přístup k řadě 
služeb souvisejících s orientací, věrnostními 
programy, sdílením, momentálními i budou-
cími akcemi či výhodami.

Dalším výrazným trendem je multisen-
zorický marketing. Zřídkakdy je k nalezení 
místo, které není aromatizováno ani ozvu-
čeno. V drtivé většině jsou pak vůně i zvuk 
pečlivě vybrány v souhře s celkovou atmo-
sférou daných míst, sortimentem i cílovou 
skupinou. Díky tomu je zkušenost z návštěvy 
celistvá a účinná, protože se v návštěvnících 
daří vzbudit pocity, které si obchodníci dali 
za cíl. Američané dokážou skvěle pracovat 
s relevancí pro zákazníka, s kontextem a se 
schopností dostat se doslova pod kůži. Pro 
dokreslení atmosféry dokonce často použí-
vají čerstvé květiny. Z většiny míst jsme od-
cházeli s více či méně popsatelným pocitem, 
zážitkem. 

Vyjma čichu a sluchu systematicky prodej-
ci oslovují i hmat. V obchodech jsou všechny 
produkty vždy „na dotek“. Zákazník si může 
vše vyzkoušet a osahat, což má zajímavou 
konotaci. Nejenže takový přístup zvyšuje 
potenciál prodat, působí na zákazníka také 
férovým dojmem: „Na nic si nehrajeme 
a naše karty jsou odkryté.“ A platí to napříč 
obchody i kategoriemi. Od supermarketu, 
kde prodávají funkční prádlo efektně vysta-
vené na designově krásných komponentech 
druhotného prodejního stojanu (vypnuté 
tričko, co vypadá dobře a po doteku působí 
příjemně), přes firemní obchod Coca-Coly
až po exkluzivní nákupní centrum, které vás 
decentně, ale sugestivně vyzývá k vyzkoušení 
i extrémně drahých produktů (kožichy u Vu-
ittona, kabelky u Valentina, hodinky Rolex). 
Obchodníci se snaží bořit veškeré bariéry 
a dávat lidem, kteří chtějí vlastnit, do ruky to, 
po čem touží. S tím souvisejí i propracované 
a všudypřítomné monitorovací systémy – ka-
mery, bezpečnostní pracovníci, interkomy 
na uších v podstatě všech zaměstnanců pro-
dejen a další. 

Upřímná posedlost zákazníkem
Koncepčnost, která v obchodech čiší ze všech 
směrů, je podpořena chováním, oblečením 
a vybavením prodavačů. Vzbuzuje pocit, že 
obchodníci jsou vašimi partnery, kteří vám 
vždy dobře poradí a nechtějí prodat za kaž-
dou cenu. Věříte, že vědí více než vy a že díky 
jejich radě učiníte to nejlepší rozhodnutí. 

Do tréninku zaměstnanců totiž za oceánem 
investují extrémní energii, která se projevuje 
zejména bezprostředností kombinovanou se 
špičkovou profesionalitou. Tamní prodavači 
ovládají techniku dát téměř každému přítom-
nému zákazníkovi najevo, že o něm vědí a že se 
na ně může kdykoli obrátit. Pozdravem a frází 
„How are you doing ... ?“ dávají najevo své se-
bevědomí i odbornost. Na druhou stranu ale 
neotravují a nevytvářejí nátlak. Pokud zákazní-
ka neuspokojí svou nabídkou, téměř vždy do-
poručí jiný obchod. Jsou nevtíraví a přirození. 
Nebudí dojem snahy o manipulaci. Uvědomují 
si, že je jejich práce službou, a jde jim evident-
ně o to, aby je jejich zákazník doporučil dále 
nebo pochválil. Třeba i na sociálních sítích. 

Stejně vysokou ligu pak hrají i produkty. 
Nechcete-li vyloženě brak, nedostanete ho. 
Práce se sortimentem je tamní samozřejmos-
tí. Za oceánem jakoby přirozeně rozumějí 
konceptu visual merchandisingu, a jak se 
zdá, podle způsobu umístění a stavu cenovek 
příliš nemění ceny zboží. S výjimkou akčních 
položek, kterých je v každé kategorii tak ako-
rát, aby zvládly vyniknout. 

Závěr střetu s touto prodejní kulturou 
tváří v tvář je jasný. Absolutní zaměření na 
zákazníka a upřímná posedlost jím. Jde na 
první i druhý pohled o férový obchod, kde 
jsou zisk a lepší prodeje až v závěsu za spo-
kojeností zákazníka. Tyto hodnoty jsou ko-
munikovány jakoby mezi řádky. I český trh 
k podobnému uvažování směřuje – čeká ho 
v tom ale ještě dlouhá cesta, ve které se bude 
až na výjimky muset zbavit potřeby prvoplá-
nově manipulovat se zákazníkem a bude mu 
muset nabízet zboží a služby v reálných bar-
vách skutečného přínosu a hodnoty.

Atmosféra, ve které chcete
nakoupit a užít si to
Souhrou všeho výše zmíněného vzniká atmo-
sféra. Přirozená, dlouhodobá, stálá. Díky ní 
z obchodů odcházíte spokojení, a to i v pří-
padě, že nenakoupíte. Vše ve vás vyvolává 
originální, celistvé, libé pocity, které nedo-
kážete často ani popsat. Máte daleko k tomu, 

abyste si chtěli na něco stěžovat. Za oceánem 
mimochodem existuje i uznávaný obor, ze 
kterého vycházejí tzv. „instore designers“. 
Tito specialisté umějí navrhovat skvělá mís-
ta prodeje, kde je samozřejmostí zapojení 
zákazníků. Stojí ale na pevných základech 
schopnosti reagovat na momentální reálné 
potřeby, celistvost a kontextualitu. Uvědo-
mují si, že wow efekt způsobený navoněností 
instalace se okamžitě ztrácí, pokud zákazník 
musí následně čekat čtvrt hodiny ve frontě. 
Pružnost, s jakou Američané reagují na po-
třeby svých zákazníků, je příkladná. 

Vědět, jak na to
Jak veletrh a konference, tak návštěva sku-
tečných obchodů na nás měly jeden výrazný 
dopad. Uvědomili jsme si, že za oceánem na-
prosto přesně vědí, co dělají a proč, když do 
in-store implementují jednotlivé prvky. Snaží 
se řešit každý detail a přitom si moc dobře 
uvědomují, že nebudou-li mít zvládnuté zá-

klady, sebelepší marketingová komunikace 
jim nepomůže. 

Jinak řečeno, Američané v rámci svého 
celkového systému přemýšlejí neustále 
dopředu a kontinuálně si odpovídají na zá-
kladní otázku: Proč? Proč zákazníci reagují 
po svém? Proč by nás měli poslouchat? Proč 
nakupují málo, nebo moc? Navíc mají doko-
nale zmapovány procesy i průchod službami, 
které nabízejí. Díky tomu mohou být o krok 
napřed, překvapovat nás a být úspěšní. 
Máme příležitost se inspirovat, vzít si příklad 
a posunout se dál. Cesta to nebude jednodu-
chá. Do centra svých byznysů musíme po-
stavit zákazníka. Teprve pak je na řadě zisk 
a vlastní přínos. Vyplácí se to. Klíčem jsou 
pocity zákazníků po setkání s námi a jejich 
případná vůle hrát s námi naši hru dál. Přeji 
nám k tomu tradičně hodně rozumu, odvahy 
a vytrvalosti.

Daniel Jesenský, DAGO, s.r.o.
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Svět in-store komunikace za oceánem
Posedlost zákazníkem a klíč k úspěchu

Část 3.

Značkový shop M&M

Obchod se suvenýry Grand Canyon  
– úžasná image a atmosféra Grand Canyonu

M&M’s
Značkový obchod M&M’s (americké lentilky) 
má skvělý a šokující in-store design ve stylu 
tvarů a barev M&M’s. Poskytuje zde možnost 
personifikovat produkty a hrát si s nimi.
  Z obřích tubusů si návštěvník může namí-

chat do sáčků lentilky dle vlastního výbě-
ru podle velikosti a typu balení.

  Přes kiosek s dotykovou obrazovkou si 
může navolit vlastní potisk lentilek – třeba 
se jménem svého miláčka. Bonbony pak 
automatická minitovárnička hned vyrobí 
a zabalí v objednaném množství, barvě 
a potisku. 

  U vchodu lákají rozjaření prodavači a ply-
šoví M&M’s kolemjdoucí z ulice i návštěv-
níky obchodu k tanci a lidé se spontánně 
přidávají.

  Focení a následné sdílení probíhá neustále.
  V horním patře obchodu je mezi zbožím 

chytře umístěné 3D kino M&M’s a vystave-
ný závodní automobil.

  Klíčovými faktory jsou v obchodě M&M’s 
zábava, překvapení, interakce a zapojení 
zákazníků. To vše zažíváte skrze celkový 
in-store koncept i jeho jednotlivosti, in-
terakci s prodavači a ostatními zákazníky 
a především díky skvěle vybranému a pre-
zentovanému sortimentu.

  Celé to působí cíleně a přitom přirozeně. 
Prostě si odsud chcete něco odnést, abyste 
si uchovali památku na úžasný zážitek.

Coca-Cola Shop
Podobné pocity lze zažít také ve značko-
vé prodejně Coca-Coly opodál. Dvě patra 
kombinují muzeum s obchodem. Odnést 
si můžete dárkové drobnosti a suvenýry za 
pár centů, oblečení, zavazadla, IT produkty 
nebo skleničky. Nejdražší položky stojí víc 
než 2 500 dolarů. Ve druhém patře je pak 
opravdová fontána, ze které tryská Coca-Co-
la, speciální bar, ve kterém vám z produktů 
Coca-Coly připraví všemožné dobroty od 
zmrzliny přes bonbony až po míchané ná-
poje. Potkat můžete známého maskota Coca-
-Coly, ledního medvěda, a vyfotit se s ním. 
Letos prý na stejném místě chystají i speci-
ální interaktivní jeskyni plnou her, do které 
aktivního a profesionálně se chovajícího 
medvěda přestěhují. 

Ptáte se, jakou roli v tom hraje místní ma-
nažer prodejny, který se nám pár desítek mi-
nut věnoval? Je tím pohlcený. Dokáže hodiny 

s chutí a nadšením vyprávět, co a jak dělají 
a jak to celé funguje. Ví, že vytváří nezapome-
nutelnou atmosféru, která vtáhne a baví. Vě-
domě používá symboliku i hravost. Systema-
ticky a precizně pracuje s celkovým projetím 
prodejního prostoru, výběru zboží, oblečení 
a chování zaměstnanců. Využívá pokročilý 
audio systém se speciálně vytvořeným ob-
sahem, který se mění v průběhu času a pod-
poruje chování zákazníků takzvanou „ener-
getizací“. A speciální důraz klade na visual 
merchandising od originálních manekýn ob-

lečených v trikotech Coca-Coly po vystavení 
samotných produktů. 65 % nabízeného sorti-
mentu je tvořeno globálně certifikovanými
produkty značky, zbytek je vyráběn přímo 
pro účely prodejny.
Po návštěvě takového obchodu pochopíte, 
proč byla ještě vloni Coca-Cola nejdražší 
značkou světa. A dostanete na ni chuť, i když 
ji třeba běžně nekupujete. 

Příklady obchodů s atmosférou

GlobalShop



T-Board je tvořen hliníkovým profilem, kte-
rých je v nabídce široká škála různé šíře, do 
něhož se pomocí speciálního silikonového 
proužku vypne potištěná tkanina. Kromě toho 
můžete využít celou řadu příslušenství, jako je 
závěsný systém, nohy a patice pro umístění 
dekorací do prostoru, případně systém vyztu-
žení pro zvlášť velké plochy (až desítky met-
rů). Se systémem T-Board opravdu není nic 
nemožné a má svoje nesporné benefity:

Luxusní vzhled
Textilie působí v interiéru luxusněji než papír 
nebo fólie, obecně vzato textilie prostor „za-
teplí“ a zútulní. Je dekorativní a okulahodící.

Rychlá a snadná výměna motivu
Systém výměny motivu je velmi jednoduchý. 
Stačí vytáhnout stávající textilii a místo ní za-
tlačit do drážek nový motiv. I ten, kdo to ni-
kdy nedělal, to zvládne. Je to tak jednoduché.
 
Nízké náklady na logistiku
Pokud jste majiteli více obchodů a řešíte pra-
videlně výměnu kolekcí, pak víte, že je dnes 

T-Board je pravděpodobně nejúspěšnější rámový systém posledních let. Nejlépe je možné jej využít pro prezentaci, design 
a dekoraci obchodů. Ať už s ním vyrobíte obrázky na zeď podtrhující náladu vašeho obchodu, vytvoříte oboustranné příčky nebo 
jím dekorujete celý obchod, provedení je vždy stejné. Velmi lehce lze rychle měnit vysoce kvalitní potištěné textilní plochy 
a okamžitě tak změnit celkovou atmosféru prostředí. Letní nebo zimní kolekce, nové modely produktů či jen změna dekorace 
se může ve velice krátké době přizpůsobit vašim požadavkům a potřebám. Toto lze udělat zcela bez nákladů na montáž, neboť 
textilie se jednoduše zatlačí do drážek rámu a je hotovo. 

již běžné měnit spolu s ní i tvář obchodu. Je 
pak poměrně rozdíl, zda se na jednotlivé ob-
chody musí nechat zavést velký banner a ne-
bo prostě jen složíte látku do balíčku a po-
šlete poštou. Prodavačka v případě T-Boardu 
je schopná sama zaslanou látku vypnout do 
rámu a banner je na místě. Ušetříte tak nákla-
dy na dopravu, instalaci i na lidi.

LED prosvětlení
T-Board může vytvořit i světelné aplikace. 
S nainstalovanými LED zdroji světla, ke kte-
rým jsou profily uzpůsobeny, je možné vyro-
bit dokonalou světelnou reklamu, která vy-
niká velmi čistým a precizním provedením. 
Umožňuje vysokou svítivost za minimálních 
nákladů na elektrickou energii. V nabídce 
T-Boardu je několik variant provedení. Buď 
jsou LED diody rozloženy v ploše, pak jde 
o vysoce svítící panel, nebo lze aplikovat boč-
ní nasvícení pouze s několika málo LED čipy. 
Jde o podobný efekt, jen ekonomičtější verzi 
a je vhodné ji aplikovat v případě, že není 
nutná velká světelnost panelu. 

Různorodost použití a variabilita systému
T-Board slouží k výrobě rozmanitého spektra 
rozměrových variant jedno a oboustranných 
transparentů, které lze zavěsit na stěnu, pod-
věsit pod strop nebo postavit volně do pro-
storu. Specialitou jsou nepravoúhlé tvary 
reklamních ploch nebo možnost ohýbání 
profilů. Úplným vrcholem pak je 3D poutač, 

jakým je například velmi populární kostka 
určená k zavěšení ke stropu. 

Neomezená velikost panelu
Právě jako příčka nebo stropní podhled 
je systém velmi vhodným řešením, neboť 
T-Board nemá žádné rozměrové omezení. 
Lze vyrobit rámeček s délkou hrany od něko-
lika dm až do několika metrů. Záleží pouze 
na kreativitě designéra.

Nízká hmotnost
Tím, že je samotná konstrukce z hliníku a po-
užívá se lehkých LED čipů, je samozřejmě 
T-Board několikanásobně lehčí než běžný 
banner. Tím je s ním logicky snadná manipu-
lace. Systém ocení třeba manažer nadnárod-
ní značky, který má prezentace v různých ze-
mích. I velkou reklamní plochu může sbalit 
do kufru a pohodlně s ní cestovat autem.

Skvělý poměr cena – výkon
Z dostupných forem prezentace na prodej-
nách je tento systém na nákladově srovnatel-
né úrovni, ovšem efekt a výhody jsou nepo-
rovnatelné. Chcete-li změnit vzhled vašeho 
obchodu, stačí instalovat hliníkové rámy, do 
kterých si pak sami budete vkládat vaše nové 
vizuály. 

Více najdete na www.t-board.cz,
případně další informace
na tel. 777 016 374, info@t-board.cz 
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Textilní vypínací výměnné
světelné panely T-Board



Vybavení obchodů

23

Jsme stále zvyklí na to, že světlo v obchodě 
většinou svítí zeshora. Zesvětluje obchod a po-
mocí nasměrovaného světla zasazuje zboží do 
scény. Ale od určité doby přibývají v oblasti 
obchodu dramaturgie bohaté na kontrast. Sází 
se méně na celkové osvětlení ku prospěchu 
světelných konceptů s cíleným dojmem světla 
či stínu, které umožňují trojrozměrné prožití 
barvy, povrchu a struktury zboží. Nové světel-
né koncepty rozšiřují povědomí o tom, že fle-
xibilní možnosti využití a sestavení LED světel 
mohou změnit celé osvětlení obchodů.

„Světlo bude v budoucnu čím dál tím méně 
hmatatelným tělesem, které obsahuje zdroj 
záření, stane se spíše médiem,“ říká návrhář 
a architekt světel Jörg Krewinkel, managing 
director švýcarské Lichtkompetenz GmbH. 
Krewinkel dodává: „Velkým tématem bude 
světlo integrované do nábytku.“

Digitální světelné technologie umožňují ná-
vrhářům světel umístit světlo blíže k produktu, 
osvětlovat produkt z různých směrů a opticky 
ho modelovat. Hodnotné zboží tak může sa-
mostatně podtrhnout svůj dojem – například 
v regále, na prodejních stolech, v podloubí, 
na sloupech nebo stylizovaných stromech. 
K tomu se díky ohebnosti a odolnosti LED svě-
tel nabízí mnoho možností pro integrované 
osvětlení ve sloupech, portálech, na stěnách 
a rámech nesoucích jméno značky, na strop-
ních výstupcích, balustrádách, úchytkách, 
schodech, výtazích nebo eskalátorech. Tímto 
způsobem lze prohloubit zážitek z prostoru.

Jedním z příkladů vývoje směrem ke světlu 
integrovanému do nábytku je vinný sklípek „La 
Cave“ v luxusním nákupním domě Le Bon Mar-
ché v Paříži. Koncept osvětlení vytvořený fir-
mou Lichtkompetenz si zakládá téměř výlučně 
na integrovaném osvětlení v těsné blízkosti pro-
duktu. Podle Jörga Krewinkela by toto osvětlení 
nebylo možné realizovat pomocí konvenčních 

světelných technik. Každá polička v regálu je 
zde nasvícena a podsvícena LED světlem, každá 
jednotlivá láhev drahého vína je trojrozměrně 
zasazena do scény. Koncept s vertikálním svět-
lem, který je speciálně uzpůsoben nábytku a ar-
chitektuře, současně zdůrazňuje klenutý strop 
napodobující historické vinné sklepy.

S uměleckým nárokem
V právě otevřené nejnovější pobočce švýcar-
ské filiálky s dámskou módou PKZ na Bahn-
hofstraße v Curychu vsadila Lichkompetenz 
taktéž na světelný koncept, který je založen 
pouze na LED světlech. Stropní osvětlení 
s LED „downlights“ a LED zářivkami s příjem-
nou barevnou teplotou 3000 Kelvinů a barev-
ným odrazem v hodnotě 95 CRI v současnosti 
reprezentuje nejvyšší standard z hlediska 
technologie LED světel. Výlohy jsou osvětlo-
vány horizontálně i vertikálně a tím vytváří 
silné akcenty a zachycují pohledy. Zvýšenou 
pozornost si klade za cíl obrovská dynamická 
LED instalace britského umělce pracujícího se 
světlem Juliana Opie, která se rozprostírá přes 
dvě patra přední strany výlohy. Výloha pomocí 
instalace „Potloukající se kolemjdoucí“ reflek-

tuje shon na Bahnhofstraße – a tím zhodnocu-
je dojem z obchodu stejně tak jako skleněný 
výtah po straně budovy. Skleněná věž z 80. let 
dostává barevně dynamické osvětlení s obmě-
nou barev pro každé patro.

Dle Jörga Krewinkela trend integrovaného 
osvětlení obchodu v následujících letech posí-
lí. LED technika může podle něj vést inovativní 
koncepty výstavby obchodu kupředu. Sympto-
my pro tento jev jsou z jeho pohledu projekty 
jako LV Townhouse Selfridges v Londýně nebo 
Etro-Flagshipstore ve Vídni. Trend integrova-
ného osvětlení zde jde ruku v ruce s trendem 
proměny prodejní plochy v odpočinkovou 
oázu a trendem vytváření „soukromější“ obyt-
né atmosféry ve stylu velkoměstských apart-

mánů. V této příjemné atmosféře se má zákaz-
ník déle zdržet a samozřejmě má také utratit 
odpovídající sumu. 

Integrované teplé bílé světlo vytváří s pečlivě 
vyváženými efekty světla a tmy hezké „domácké 
prostředí“. Stropní světlo zde má více dekora-
tivní charakter, například ve formě nadrozměr-
ných moderních svítidel, která podtrhují „do-
mácké prostředí“. Už nejsou bezpodmínečně 
nutné k osvícení prodejního prostoru.

U koncepce takovýchto subtilně sestavě-
ných prodejních ploch s integrovaným osvětle-
ním by měl být návrhář světel od první minuty 
angažovaný do projektu a kreativní dialog mezi 
staviteli, architekty a profesionálními návrháři 
světel by se měl odehrávat z očí do očí.

Brigitte Oltmanns

Převzato ze stores+shops,
Magazínu EHI o zřizování 
a vybavení prodejen
a o POP marketingu
www.stores-shops.de
www.ehi.org

Úspěšné rozšíření LED technologií mění osvětlení obchodů. Namísto klasických „downlights“ a stropních zářivek se do nábytku a do 
samotného obchodu čím dál více dostává LED světlo. Vertikální koncepty osvětlení zprostředkovávají nové prostorové vnímání.

Světlo místo záření



lze prostřednictvím variabilně sestavených 
plug-inů flexibilně konfigurovat pro individu-
ální požadavky. To, že se flexibilita vyplatí také
finančně, je zřejmé tehdy, když se jedná o pře-
stavbu jednotlivých prostorů v rámci jednoho 
obchodu. Moderní ovládání světel umožňuje 
při změně dekorace či přeskupení výstavních 
ploch nezávislost na instalaci osvětlení, jeli-
kož toto ovládání je schopné se přizpůsobit 
změněným požadavkům. Nejen proto vnímá 
René Joppi, product manager firmy Zumto-
bel, módní branži jako pionýra v oboru ovlá-
dání světel, jelikož právě zde je změna kolekcí 
na denním pořádku a je zde i silněji vyvinut 
smysl pro inscenaci.

Vylepšení profilu pomocí světla
K obchodním společnostem, které svůj „profil“
vylepšují právě pomocí světla, patří Karl Lager-

feld. Jeho nový flgashipstore v Londýně vyba-
vila firma Ansorg světelným konceptem s LED
světly, který sice průběžně sází na studené bílé 
světlo, který je ale tlumitelný pomocí ovladače 
světla založeném na mobilní aplikaci.

Výrobce systémů osvětlení Dilitronics se 
ujal jedné z oblastí módní branže, která je 
„tradičně“ trochu zanedbávána: osvětlení zku-
šebních kabinek. Podnik z Jeny nabízí systém, 
díky kterému si mohou zákazníci kromě ob-
lečení vyzkoušet také jeho vzhled ve čtyřech 
různých světelných odstínech. Toto umožňují 
LED pruhy, které jsou integrovány v kombina-
ci s downlightem do nástěnného zrcadla. LED 
pruhy jsou vybaveny ovládacím boxem i rá-
diovým přijímačem a jsou ovládány pomocí 
bezdrátového spínače. 

Také Philips je přesvědčen o potenciálu 
zvýšení obratu, který v sobě skrývají tato in-

teraktivní řešení, a nabízí se svým „Fashion 
Mirror“ ovladatelná světla do zrcadel v pro-
storách zkušebních kabinek. Pro filiálky, které
byly vybaveny kosmetickými zrcátky „Vanity 
Mirror“, patřící ke stejné rodině výrobků, 
zprostředkovala kosmetická firma Estée Lau-
der dle vlastních údajů přírůstek na obratu ve 
výši 10 %. Zrcadla jsou součástí přednostního 
konceptu firmy Philips „AmbiScene“, který
čítá a spojuje řadu opatření, která dodávají po-
mocí světla podněty k nakupování a zároveň 
posilují identitu značky a její individualitu.

Guida Diesing
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Energická hospodárnost, dlouhá životnost, 
nízké čekací náklady – kdo u osvětlení obcho-
du vsadí na LED technologie, sníží své běžné 
provozní náklady, tak zněl hlavní argument 
pro LED. U počtu prosvícených hodin v malo-
obchodech se vyšší pořizovací náklady navra-
cejí během zanedbatelné doby, tak argumen-
tují výrobci.

Ale potenciál, který se skrývá v LED světlech, 
tím není vyčerpán a jde od příslibu dobrého 
světla až k výhodné ceně. Ve spojení s ovláda-
cími zařízeními světel otevírají LED světla nové 
možnosti využití, které doposud nebyly reali-
zovatelné. LED světla mohou být například za-
pnuta s rozdílnou intenzitou svitu. Osvětlovací 
zařízení, která se automaticky ztlumují v pře-
dem daný čas nebo v závislosti na momentál-
ní intenzitě denního světla, jsou možností, jak 
dále snižovat spotřebu energie. Jejich před-
poklad jsou LED svítidla, která jsou vybavena 
odpovídajícím přepínačem a která provádí pří-
kazy, které dostávají prostřednictvím senzoru, 
tasteru nebo timeru přes ovládací vedení nebo 
bezdrátově. V branži světel neexistují žádné 
pochyby o používání těchto ovládacích zaříze-
ních, jak podotýká Helmut Kremer, business 
development manager u firmy Philips: „Kdo
pro LED osvětlení nepoužívá žádné ovládání 
světel, nevyužívá zcela jeho možností a nako-
nec vlastně vyhazuje peníze oknem.“

Výrobci svítidel a lamp jsou se svými aktu-
álními koncepty ještě o krok napřed. Nezamě-
řují se pouze na snížení provozních nákladů 
pomocí efektivního osvětlení, nýbrž také 
propagují možnost zvýšit obrat pomocí inte-
ligentního použití světla. Opřeni o empirické 
studie, které zkoumají vliv různých scénářů 
osvětlení na pohodlí a nákupní chování zákaz-
níků, chtějí výrobci svítidel obchod přeměnit 
do stavu, kdy je všechno zboží prezentováno 
v tom nejlepším světle. Ať už se jedná o stánek 

s ovocem nebo sýrárnu, džíny nebo večerní 
róbu – rozdílné produkty vyžadují rozdílný 
jas a rozdílnou barvu světla. Toto poznání 
není nové, ale v současnosti může být snadně-
ji uvedeno do praxe. S moderním ovládáním 
a svítidly, která nejsou jen tlumitelná, ale také 
schopna vytvářet různé odstíny bílé pohy-
bující se mezi bílou barvou denního světla, 
neutrálně bílou a teple bílou, stačí ke změně 
světelného scénáře zmáčknout jedno tlačítko.

Profily požadavků
Zájem o ovládací zařízení se odráží v nabídce 
výrobců svítidel. Erco sází konsekventně na 
LED světla a udržuje své produkty připravené 
pro tři profily požadavků, vždy dle toho, zda
chce zákazník své osvětlení jen spínat nebo si 
dodatečně přeje mít možnost měnit intenzi-
tu a barvu světla. Také v oblasti gastronomie 

je ovladatelnost velkým tématem. Například 
Bäro nabízí v současnosti své LED svítidla 
zpravidla také v ovladatelné verzi, přestože je 
komplexní ovládání v maloobchodech s po-
travinami stále spíše výjimkou. 

Výrobce Megaman si vytyčil jako svůj cíl 
jednoduchou instalaci a obsluhu. Se svým 
světelným řešením „Ingenium – Smart“ 
upřednostňuje bezdrátové ovládání, které 
může být nainstalováno bez nutnosti polože-
ní nových kabelů. Fred Bass, jednatel společ-
nosti Neonlite International, která je značko-
vým vlastníkem firmy Megaman, vysvětluje:
„Tímto způsobem mohou maloobchodníci 
uvést do provozu svůj nový systém kontroly 
osvětlení během několika hodin a bez vět-
ších nákladů.“ 

K systémům ovládání světla nejmladší gene-
race patří „Litecom“ od firmy Zumtobel, který
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Vyčerpat
všechny možnosti

Nízké provozní náklady byly doteď 
hlavním argumentem, kterým si 
výrobci svítidel a návrháři světel chtěli 
získat maloobchodníky pro přestup 
k LED osvětlení. V současnosti stojí 
v popředí také nové možnosti, které 
umožňují technologie v souhře s mo-
derními ovládacími zařízeními světel.

Neo-Store firmy Adidas v Kolíně v ulici
Hohe Straße sází na barevně dynamické 
LED osvětlení.

Převzato ze stores+shops,
Magazínu EHI o zřizování 
a vybavení prodejen
a o POP marketingu
www.stores-shops.de
www.ehi.org

Ovládací systémy
Dva nejdůležitější protokoly pro ovládací zaří-
zení světel, pomocí kterých mohou být řízena 
jednotlivá svítidla i skupiny svítidel, jsou DMX 
a DALI. Nejdůležitější oblast využití protokolu 
DMX (Digital Multiplex) je jevištní a efektní 
osvětlení. Zde může tento protokol předvést 
své přednosti, které tkví především v realiza-
ci rychlých světelných proměn a komplex-
ních barevných scénářích. DALI (Digital Ad-
ressable Lighting) je co se zařízení a obsluhy 
týče méně náročný a lze jej snadněji zapojit 
do systému managementu budov. Umožňuje 
zrušení předem nastavených scénářů osvětle-
ní, stejně tak jako automatizované nebo ručně 
vyvolané proměny různých bílých odstínů 
a intenzit světla.

www.dali-ag.org
www.de.wikipedia.org/wiki/DMX

V Laurél-Store v Mnichově lichotí 
řízené LED světlo architektuře 
prostoru.

Osvětlení obchodů

Značkový obchod v Georgsmarienhütte s barevně 
dynamickou LED inscenací obchodu.

Karl Lagerfeld, Londýn: každé jednotlivé LED svítidlo 
je možné ovládat a tlumit pomocí radiových vln.

Rohy a hrany
mají potenciál šarmu
Optické triky, funkční know-how a výrazné použití vhodných světelných prostřed-
ků dopomáhají proměnit architektonicky problematické nemovitosti v obzvláště 
atraktivní obchodní plochu. Přinášíme několik příkladů.

Přes prominentní 1A polohu by mnoho ob-
chodních podniků ani nepomyslelo na to, že 
by si pronajalo tak „ořezaný“ obchodní lokál 
jako ten v ulici Hohe Straße 116 v Kolíně. 
Značka se šperkařským designem Konplott je 
ale výjimkou. Pouze 3,3 metrů úzká, dozadu 
ještě více se zužující „nudle“ se od vchodu 
táhne přes 14 metrů k vyvýšené platformě 
mezipatra, ke kterému se dostanete po čty-
řech schodech. K tomu se ještě přidávají tři 
různé výšky stropu s pětimetrovou výškou 
v nejvyšším bodě místnosti. 

Jelikož se má každý nový obchod Konplot-
tu od ostatních filiálek lišit tak výrazně, že ho
zákazník má vnímat jako jedinečný obchod, 
byla tato plocha pronajata a výzva přijata. 
Cílem bylo udělat obchod zepředu dozadu - 
v přesném slova smyslu – napínavým. Zadání 
pro architekty znělo: překážky a zábrany in-
scenovat v prostoru tak, že se zákazník neoto-

Filiálka se šperky firmy Konplott na kolínské Hohe
Straße: 14 metrů dlouhý a úzký obchod s třemi různý-

mi výškami stropů. Žádný problém, nýbrž vítaná výzva.
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Dobře viditelný a výrazný promokoutek, v ně-
mž nakoupíte vše, co ke grilování s přáteli po-
třebujete – maso, koření, hermelíny, pivo nebo 
čipsy. Tak vypadá výsledek spolupráce několi-
ka českých značek, které začaly s přípravou 
projektu Českého světa grilování již v úvodu 
roku. Po zpracování grafických návrhů, vývoji
a výrobě tak mohla firma DAGO začátkem čer-
vence do vybraných prodejen Interspar insta-
lovat finální podobu této P.O.P. aplikace.

Napříč kategoriemi
Při realizaci tematických koutků společnost 
Groupe Bongrain opět spojila české výrobce, 
jejichž portfolio je spjato s grilováním. „Cílem 
kampaně je nakupujícím maximálně zjedno-
dušit přípravu letního grilování tak, aby vše 
potřebné našli v rámci jednoho tematického 
promokoutku,“ přibližuje záměr Českého svě-
ta grilování Michal Vrbka, Category & Trade 
marketing manager firmy Groupe Bongrain.

Nakupující kromě produktů jeho firmy ještě
v „grilovacím světě“ naleznou výrobky Plzeň-

ského Prazdroje, Vitany, Intersnacku či La Lor-
raine. Tato aplikace je tedy příkladem projektu 
typu „cross category“. Dochází totiž k synergic-
kému propojení několika značek, jež zákazní-
kům vytvoří přidanou hodnotu, čímž se zvýší 
obchodní potenciál jednotlivých brandů.

Jako grilování pod pergolou
Kromě své praktičnosti zaujme celý promo-
koutek i vizuálně. „Je vidět ze všech stran a dí-
ky svému atraktivnímu provedení přitahuje 
pozornost zákazníka. Grafika totiž vychází
z atmosféry prostředí pergoly a za použití 
reálného dřeva, napodobenin žhavého uhlí 
a grilovaných pochoutek inspiruje zákazníka 
připomenutím příjemného zážitku k impulz-
nímu nákupu,“ uvádí Michal Sůlovec, projek-
tový manažer společnosti DAGO.

Za pravdu mu dávají i reakce spokojených 
zákazníků. „Již v prvním týdnu kampaně 
jsme se setkali ze strany nakupujících pouze 
s pozitivními reakcemi. Lidé jsou rádi, že si 
mohou přípravy na víkendové grilování ob-

starat na jednom místě. Navíc vítají, že je in-
spirujeme zajímavými recepty, jež jsou také 
součástí vystavení,“ dodává Sůlovec.

Celý koncept Českého světa grilování na-
vazuje na stejnojmenný loňský projekt, který 
díky instalacím paletových ostrovů s gri-
lovacími výrobky zvedl jejich prodeje. Dle 
měření středoevropské pobočky asociace 
marketingu v místech prodeje POPAI došlo 
například u Sedlčanského Hermelínu na gril 
k 49% až 137% nárůstu tržeb.
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Společnost STORE MEDIA s.r.o. se již 12 let 
specializuje na služby v oblasti smyslového 
marketingu na prodejním místě. Zastupuje na 
českém a slovenském trhu americkou společ-
nost Scent air, která je světovým lídrem v ob-
lasti aroma marketingu.

Ovlivňují emoce a chování zákazníka přímo 
v prodejním prostoru, kde zákazník stráví v pro-
vozu více času. Použitím vůně v marketingové 
kampani vzniká spojení s určitou službou nebo 
samotnou značkou, tzv. Trvalá vzpomínka. 

Aroma (vůně) dokáže zpomalit lidi v tomto 
uspěchaném světě a zušlechťuje prostor na 
promo akcích, eventech firmách a společnos-
tech. Vždy podpoří myšlenku akce, vytvoří 
atmosféru korespondující s charakterem spo-
lečnosti a klientů.Provoní místa ochutnávek 
v prodejnách vybranou vůní, která bude speci-
fická pro výrobek. Vůně nejen podpoří vybra-
ný produkt, ale také přivede zákazníky k místu 
ochutnávky. Lidé podvědomě inklinují k pro-
storu, který je příjemný pro jejich nos.

Produktová aroma 
Společnost Manner na přelomu měsíce kvě-
ten/červen 2014 odstartovala svojí Manner 

tour, kterou podpořila audio marketingem, in 
store rádiem v obchodních sítích a nákupních 
centrech Tesco, Globus, Billa, Interspar a dopl-
nila aroma marketingem. 

Reklamní spoty umístěné v in store rádiu 
informovaly návštěvníky o Manner tour, která 
byla doplněná o soutěž a facebook. Vybrané 
hostesky měly k dispozici přístroj Scent Wave 
s vybranou vůní Dark chocolate. 

Americká společnost Scent air má katalog 
s 2000 vůněmi. Aktuálně má k dispozici pro 
výběr až 220 vůní. Přístroj Scent Wave je ur-
čen přímo pro promo akce. Spolupráce s kli-
entem je formou služby. Jedná se o zápůjčku 

přístroje s plošným zásahem 150 m2. Nastave-
ní přístroje zajišťuje servisní technik STORE 
MEDIA. Díky nastavitelné délce a intenzitě 
vůně se přizpůsobí každému prostředí. Sa-
motná obsluha pro hostesku je velmi jedno-
duchá. Akce trvala 3 týdny. 

Společnost Philips v listopadu 2013 zase komu-
nikovala nový produkt - žehličku v prodejnách 
Datart v Praze. Hostesky přímo v prodejně 
představovaly nový produkt a vůně eukalyptu 
a máty jim přivolávala lidi k POS pultu, zároveň 
korespondovala s vůní změkčovače prádla. 

Vícesmyslové komunikační nástroje
v obchodních sítích a nákupních centrech

Český svět grilování od DAGO
se po roce opět vrací. A slaví úspěch
Společnost Groupe Bongrain ve spolupráci s komunikační P.O.P. agenturou DAGO navázala na úspěšnou loňskou kampaň 
Českého světa grilování. I letos tak zákazníkům prodejen Interspar připravila tematické grilovací promokoutky.

čí už u vchodu nebo na půli cesty, nýbrž tak, 
aby byl automaticky veden obchodem. Ne-
zanedbatelným při tom byl fakt, že už samo 
o sobě je velice těžké nasvítit šperky.

„V zásadě platí, že u úzké chodby je třeba 
nasvítit a zdůraznit její okraje a tím chodbu 
opticky zvětšit,“ vysvětluje Ronald Bergerhau-
sen, jednatel firmy Lichtspiel GmbH. Světlost
na konci chodby byla opravdu výrazně zvýše-
na. Bergerhausen dále říká: „Trik je v tom, že 
zákazník se vždycky nechá vést tím, co vidí na 
konci. Pečlivě jsme tedy vypracovali zadní stě-
nu a zinscenovali ji jako „cíl“.“ Zde jsou poté 
prezentovány výjimečné šperky, takřka jako 
„odměna“. Využita byla pouze LED technika. 
„Opravdu se povedlo nainscenovat správný 
mix mezi světlem a stínem, světlým a tmavým 
a šperky stále přitom nechat stát v popředí,“ 
chválí Harald Plotnicki, jednatel firmy Kon-
plott.

Bergerhausen míní, že na rozdílné výšky 
stropů je nutné reagovat také uzpůsobeným 
osvětlením, a to především vhodným výko-
nem a změněným úhlem záření, popřípadě 
výběrem reflektorů. „U stropu vyššího než 3,8
metrů lehce vzniká u obvyklých bodových 
světel difuzní „nirvánové světlo“. U nižších 
stropů se úzké bodové světlo snadno stává 
jen jakýmsi ohniskem na zdi. Kromě toho je 
u konvenčního osvětlení také třeba zohlednit 
vzdálenost mezi světlem a zbožím, aby se za-
mezilo vybělení, “ vysvětluje Bergerhausen.

Obzvláště nepatrné vestavěné hloubky ve 
stropě vyžadují, co se osvětlení týče, velkou 
kreativitu. V kamenném obchodě firmy Deer-
berg, výrobce ekologické módy a obuvi, která 
před několika měsíci otevřela v Hannoveru 
ve staré zástavbě více než tři patra, je zákaz-

ník v přízemí konfrontován se stropem o výš-
ce pouhých 2,5 metru. Tento problém vyřešil 
optický klam: LCD panely po celém stropě 
rozptylují difuzní, jasné světlo podobné den-
nímu světlu za mléčným sklem. Tíživost níz-
kého stropu byla přebita pocitem jasného, 
přívětivého atria.

„Pokud mám posuzovat podle toho, kolik 
emocí mohu v obchodě vytvořit, přivítám 
každé zaoblení, roh, sloup a schod, “ zdůraz-
ňuje Jens Fischer, vlastník plánovací agentury 
K.U.L.T.Objekt, odpovědné za proměnu ob-
chodu firmy Deerberg. „Jako návrhář mám za
úkol údajné nedostatky místnosti přeměnit 
v jejich přednosti.“

Přeměnit historickou budovu v jeviště 
a zboží v jeho hlavního aktéra bylo také úko-
lem u firmy Gschwantler, dynastie obchodní-
ků s exkluzivní obuví a módou v Innsbrucku. 
Její nová filiálka se nachází uvnitř městské
hradby, která byla od 16. století zevnitř obsta-
vována domy, takže vnější strana je tvořena 
historickým zdivem. Původní zvláštní cha-
rakter městské hradby, která byla v mezido-
bí schována za sádrokartonovými zdmi, by 
měl být na ploše 150 metrů čtverečních a na 
více než dvou patrech znovu využit, přičemž 
schody by měly být zdůrazněny jako spoju-
jící element. „Osvětlení je zásadní součástí 
konceptu, který na jednu stranu podtrhuje 
vedení uliček a na druhou stranu vrhá zboží 
do světel reflektorů, “ objasňuje Julius Seidl –
Brodmann z firmy Kitzmüller Architektur ZT
GmbH. „Bylo rozhodující integrovat světelná 
tělesa do nábytku a stropů tak, aby osvětlova-
la pouze zboží a architekturu a sama přitom 
zůstala skryta.“ Využita byla LED a halogeno-
vá světla, všechna v teplé bílé barvě.

Malé vestavěné hloubky
Také filialisté s jejich zpravidla vysokou mírou
standardizace výstavby obchodu naráží na 
problémy. „Zde se ukazuje, jak dobře může být 
koncept osvětlení, který je vytvořen nejdříve 
podle ideálních maloobchodních prostorů, 
uzpůsoben individuálním místním podmín-
kám – a jak dobře umí návrhář světel zachá-
zet s výzvami takovýchto „ořezaných“ ploch“ 
, říká se u Ansorgu. „Blízkost výrobce k zákaz-
níkovi je zde velmi důležitá, neboť nechtěným 
světelným efektům jako tmavému zboží nebo 
silnému oslnění lze předejít pouze tehdy, po-
kud návrhář ví o „obtížných rozích“. Ale také 
spolupráce s ostatními řemesly je důležitá, ne-
boť nějaký „uzel“ na stropě lze odstranit, po-
kud například technik souhlasí s posunutím 
větracího otvoru o pár centimetrů.“

Členité prostory, zastavěné proporce, ne-
jednotné výšky místností, nemovitosti s ro-
hy a hranami baví návrháře, kteří v složitém 
přířezu rozeznají odlišující rys a v něm šanci 
probudit u zákazníka zvýšenou pozornost. 
Jens Fischer z K.U.L.T.Obejkt říká: „Složitý 
prostor je mi mnohem milejší než odvíjet me-
try na zboží. Mezitím se do prostorů začaly 
investovat malé „chyby“, jelikož se rozkřiklo, 
že plocha vybočující od normy má mnohem 
více šarmu a vlastní identity.“

Konny Scholz

Dům obuvi a módy Geschwantler 
v Insbrucku se nachází uprostřed historických 
městských hradeb. V obchodě je pouze 
světlo, žádná svítidla.

Převzato ze stores+shops,
Magazínu EHI o zřizování 
a vybavení prodejen
a o POP marketingu
www.stores-shops.de
www.ehi.org
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Kontakty a informace

POPAI CE
Daniela Krofiánová
tel.: 775 989 853
e-mail: dkrofianova@popai.cz 

Marcela Pazourková
tel.: 608 257 701
e-mail: mpazourkova@popai.cz 

www.popai.cz

GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI

SPONZOŘI ODBORNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

POPAI DAY 2014
Nový ročník mezinárodní odborné akce o zásadních trendech 
v in-store komunikaci. Akce zahrnuje konferenční program, soutěž 
o nejlepší komunikační projekty v prodejních místech a gala večer. 

20. 11. 2014
Kongresové centrum U Hájků
Na Poříčí 42, Praha 1 

POPAI fórum 2014
Future of Retail Experience
Mezinárodní konference o současných výzvách, potenciálu a budoucnosti místa prodeje.

POPAI AWARDS 2014
Soutěž o nejlepší prostředky komunikace a reklamy v prodejních místech je přehlídkou novinek v oblasti 
nástrojů in-store komunikace, nových in-store technologií a dalších podpůrných propagačních nástrojů. 
Soutěž probíhá za podpory světové asociace POPAI. 

POPAI STUDENT AWARD 2014
Soutěž o nejlepší studentské návrhy projektů v místě prodeje dle reálných zadání (briefů) od konkrétních 
zadavatelů – partnerů soutěže.

Gala večer 
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže POPAI AWARDS 2014 a POPAI STUDENT AWARD 2014
Degustace vín • Raut, hudba

AKCE JE POŘÁDÁNA
VE SPOLUPRÁCI

S KONGRESOVÝM 
CENTREM U HÁJKŮ 

PARTNEŘI

POPAI DAY 2014

Celodenní program akce nabídne účastní-
kům konferenci s mezinárodní účastí, sou-
těžní expozici POPAI AWARDS s přehlídkou 
nejlepších projektů a kampaní v prodejních 
místech a gala večer s předáním cen vítězům 
soutěže. 

Konference POPAI fórum
Future of Retail Experience
Místo prodeje bude v budoucnu stejně jako 
dnešní společnost propojeno s internetem. 
Významnou roli bude hrát interakce, spojení 
fyzického a virtuálního světa Stále více mar-
ketingových iniciativ se zaměří na spojení tří 
klíčových komponentů: in-store, digitálních 
a zkušenostních. Úspěšné značky a maloob-
chodníci dokážou získat nakupující zákaz-
níky skrze tyto tři cesty. Více kanálové pro-
dejní koncepty (multichannel, omnichannel, 
crosschannel) se stávají pro maloobchod-
níky a značky nezbytností pro jejich aktivní 
a úspěšné vytváření vztahů se zákazníky. 
V návaznosti na nové fenomény nákupního 
chování zákazníků je třeba přeměnit tradiční 
obchody na místa příjemných překvapení, 
zážitků a personalizovaných služeb, kdy mís-
to prodeje musí zdůraznit to, co internet ne-
nabízí, tzn. přívětivou atmosféru a odborné 
znalosti prodejního personálu. Synergická 
spolupráce maloobchodu a značky v místě 
prodeje je a bude zásadní pro účinnou ko-
munikaci se zákazníkem. 

Co představí program konference?
  Analýzu nejnovějších trendů a změn v ob-

lasti in-store marketingu, jak se promítají 
v konkrétních formách společných aktivit 
zadavatelů reklamy a maloobchodu. 

  Konkrétní příklady dobře fungujících 
a úspěšných projektů v prodejních mís-
tech, které jsou ukázkami synergické 
a oboustranně přínosné spolupráce zna-
ček a maloobchodu. 

  Případové studie in-store koncepcí z na-
šeho trhu i ze zahraničí, nové fenomény, 
které přicházejí na náš trh, inspirativní 
příklady a tipy ze zahraničí, které ukazu-
jí potenciál nastartovaný pro další vývoj 
v místech prodeje. 

  Místo prodeje jako místo zážitků zákazníka 
a fungující cesty ven z kolotoče cenových 
promocí. Jak prostřednictvím tematické 
atmosféry, designu, inovací interiéru na-
plnit touhu zákazníka po zážitku. 

  Jak využít možnosti propojení tradičního 
maloobchodu a e-commerce pro vyšší 
úroveň komunikace se zákazníky. 

POPAI AWARDS 2014
Soutěž POPAI AWARDS je vrcholnou událos-
tí oboru marketingové in-store komunikace 
pro tvůrce i zadavatele realizací v místech 
prodeje. Rozsáhlá soutěžní expozice nabí-
zí přehled o nových způsobech a formách 
komunikace se zákazníky ve všech hlavních 
segmentech trhu. 

Do soutěže jsou zařazeny POP materiály, 
podpůrně propagační předměty (3D), pro-
středky pro vybavení obchodů, nástroje svě-
telné komunikace, informační a orientační 
systémy, inovativní a ekologicky šetrná in-
-store řešení, světové novinky z místa prode-
je a integrované in-store projekty. 

S ohledem na výrazný nástup a stále širší vy-
užití moderních technologií pořadatel sou-
těže vyhlašuje novou soutěžní sekci POPAI 
AWARDS DIGITAL, která je součástí oborové 
soutěže POPAI AWARDS. V této soutěžní sek-
ci se představí nové digitální a multimediální 
projekty v prodejních místech, novinky z ob-
lasti digitální médií, interaktivní komunikač-
ní prostředky apod. 

Soutěž včetně gala večera s předáním oce-
nění významně zvyšuje publicitu soutěžních 
projektů i jejich autorů na národní i mezi-
národní úrovni. Vysokou úroveň soutěžních 
realizací potvrzuje i trvalý úspěch našich 
soutěžících v celoevropské soutěži POPAI 
AWARDS Paris, kde se oceněné exponáty pra-
videlně umísťují mezi nejlepšími v Evropě.

Expozici i letos doplní práce mladých tvůr-
ců – studentů vysokých a středních škol se 
specializací na marketingovou podlinkovou 
komunikaci, kteří zpracovali návrhy 3D POP 
prostředků, grafické 2D návrhy a také návrhy 
komplexní podlinkové komunikační kampa-
ně dle briefů zadavatelů v rámci osmého roč-
níku soutěže POPAI STUDENT AWARD 2014. 

Vrcholným bodem programu akce je gala 
večer, na kterém budou vyhlášeny výsledky 
soutěže POPAI AWARDS 2014 i výsledky stu-
dentské soutěže POPAI STUDENT AWARD 
2014. 

Pořadatelé očekávají, že se akce zúčastní 
celkem více jak 500 zástupců odborné ve-
řejnosti. 

Daniela Krofiánová

I obyčejný nákup může 
být skvělým zážitkem! 
Středoevropská pobočka POPAI připravuje další ročník významné mezinárodní akce POPAI day 2014 o současných výzvách, po-
tenciálu a budoucnosti místa prodeje, která proběhne 20. listopadu 2014 v Kongresovém centru U Hájků, Na Poříčí 42, Praha 1. 
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Budoucnost patří službám 
v místech prodeje
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Kamenné prodejny procházejí výraznými 
změnami vůči online prodejnám a zůstanou 
základním pilířem nákupního aktu. I když to 
bude velmi těžké, místo prodeje nezanikne, 
bude vždy základem nakupování. Někteří 
maloobchodníci se domnívali, že jsou to 
příliš optimistické vize, protože se obávali, 
že zaniknou. Klasické prodejny tu budou stá-
le, ale významně mění svou tvář, aby získaly 
a udržely si stále aktivnější, nestálejší a infor-
movanější spotřebitele. Základním trendem 
je akcelerace vývoje. Dříve mezi počátečním 
slabým signálem nového trendu a výrazným 
trendem byl až pětiletý interval. Dnes je to 
maximálně dva roky nebo také jen šest mě-
síců či rok.

Dalším výrazným trendem je online připoje-
ní. Online připojení komunikačních nástro-
jů a vůbec všeho, co je v prodejně, se stává 
normálním jevem. Nejde o marketingovou 
inovaci. Je to přirozený vývoj. Budeme žít ve 
světě, kde je vše propojené. 
 

V souladu s tímto trendem vznikl například 
první obchodní řetězec, který se specializu-
je na produkty s online připojením. První 
prodejna řetězce Lick byla otevřena v červnu 
letošního roku v nákupním centru Quatre 
Temps v pařížské čtvrti La Défense. Odbor-
níci se domnívají, že za tři roky budou Fran-
couzi v průměru používat 8 předmětů připo-
jených online, které se týkají nejrůznějších 
oblastí každodenního života: zdraví a zdravý 
životní styl (inteligentní osobní váha nebo 
zubní kartáček), sport (měření výkonnosti, 
pohybová čidla), domov (úspora energie, 
řízené osvětlení, inteligentní lednička), do-

prava (automobily) a samozřejmě hry a mé-
dia (rozšířená realita)... Kromě originality 
nabízeného sortimentu spočívá inovativní 
přístup sítě Lick v podpoře a rozvíjení zákaz-
nických zážitků. Zástupci společnosti Lick 
chtějí vytvořit skutečnou komunitu Lick 
s platformou spolupráce, v rámci které mají 
spotřebitelé přístup k návodům, doporuče-
ním, poradenství, k on-line hlasování apod. 
Každodenní předváděcí akce přinášejí zákaz-
níkům nové digitální zážitky.

Fúze světů 
„Nastalo přelomové období a je čas zúčtová-
ní. Po letech konfrontace mezi virtuálním 
a fyzickým světem dosavadní modely a for-
máty vyčerpaly své možnosti. Jsme na konci 
cyklu ve společnosti i v oblasti retailu, a to 
z části kvůli digitalizaci, “ uvedl Pierre-Alain 
Weill z asociace POPAI France. 

Oba světy, virtuální a fyzický, se budou 
přibližovat a hranice zmizí. „Digitální svět 
bude ve fyzickém a fyzický svět v digitálním,“ 
předpovídá Pierre-Alain Weill. Nejedná se 
pouze o obrazovky na stěnách, nebo o při-
pojení v místě prodeje. Ve skutečnosti je to 
zákazník, který je připojen v průběhu celého 
nákupního procesu. Fyzické prodejny prošly 
revolučním vývojem. Dříve přistupovaly k in-
ternetu jako ke konkurentovi, dnes vnímají 
e-commerce je příležitost, doplněk nabídky 
a služeb. V rámci inovativní nabídky došlo 
například ve Francii v minulém roce k explo-
zi služby click & collect.

Budoucnost patří službám
v místě prodeje
Vzniká celá řada stimulů a pobídek, které 
motivují spotřebitele k návštěvě míst prode-
je: drive to store, web to store, aplikace, opra-

várenské služby ...“Obchod již nemůže být 
pouze místem prodeje. Prodej bude pouze 
jednou z nabízených služeb. Vývoj směřuje 
k místu prodeje se službami, kam zákazníci 
chodí nakupovat, prohlížet si a hledat výrob-
ky, informovat se, učinit předběžnou objed-
návku, dokončit objednávku online, nechat 
si opravit výrobek,“ uvádějí zástupci evrop-
ského in-store marketingu. Řetězec Darty ve 
Francii kupříkladu znovu zavedl opravny ve 
svých obchodech. Tato maloobchodní spo-
lečnost si uvědomila, že 70 % počítačů, které 
zákazníci přinášeli na opravu, by mohly být 
opraveny za kratší dobu než za hodinu. Díky 
tomu vzrůstá návštěvnost v prodejnách. Fir-
ma rovněž zřídila místa výdeje objednaných 
výrobků on-line. Umožňují zákazníkům vy-
zvednout si v prodejně výrobky na základě 
zadání kódu již za hodinu po objednávce na 
internetu. 

Jakmile zákazník vstoupí do obchodu, je 
vystaven mnoha emocionálním podnětům 
s cílem poskytnout mu jedinečný zážitek 
z nakupování, kdy je uspokojena jeho potře-
ba a zároveň zažívá zábavu, potěšení. Řada 
nástrojů podněcuje jeho představivost, vy-
bízí ho k nákupu, pomáhá objasnit nabídku 
a zjednodušit výběr. 

„V prodejně mohou být všechny možné 
obrazovky, ale je to k ničemu, pokud tam ne-
jsou zákazníci. Prodejny potřebují především 
dobré označení a navigační prvky, POP mate-
riály a uspořádání. Je také třeba vyvolat více 
emocí prostřednictvím designu, atmosféry, 
prvků, které přinášejí pocit pohody, blízkos-
ti, souznění mezi spotřebitelem a značkou, 
mezi spotřebitelem a místem prodeje. Sou-
znění, to je jedno z klíčových slov v našich 
aktivitách,“ zdůraznil Pierre-Alain Weill.

Jeho slova potvrzuje i řada nových pro-
jektů pro místo prodeje z posledního roční-
ku evropské soutěže POPAI AWARDS Paris, 
které jsou ukázkami toho, jak lze intenzivně 
působit na smysly spotřebitele a podpořit in-
teraktivitu se zákazníkem. 

Například in-store projekt „Atelier značky 
Givenchy“, který získal v evropské POP sou-
těži nejvyšší ocenění za kreativitu, vyjadřuje 
spojení tradice módy a know-how ve světě 
parfémů. Světová módní a kosmetická znač-
ka Givenchy nabízí smyslovou vizi parfému 

Pohled evropských zástupců na in-store komunikaci a jejich názory na aktuální situaci 
v tomto oboru, které zazněly v rámci letošního ročníku Marketing at-retail show v Paříži. 

v podobě exkluzivní kolekce, která je inspi-
rována francouzskou značkovou módou. Od 
módního salonu k laboratoři výrobce parfé-
mů, od krásných látek k drahým parfémům…, 
typický styl značky je prezentován prostřed-
nictvím emocí. Záměrem projektu je před-
stavit 7 různých parfémů kolekce pomocí 
moderního, luxusního a zároveň střízlivého, 
decentního designu v souladu s image znač-
ky a s prémiovou pozicí této kolekce na trhu. 

Vysoká estetická úroveň displeje a zároveň 
ekologický aspekt in-store realizace jsou cha-
rakteristické v případě podlahového stojanu 
pro společnost L‘Oréal Paris. 

Požadavkem klienta bylo vytvořit standardní 
stojan, který lze přizpůsobit pro různé pro-
moční akce. V případě promočních akcí v ob-
lasti kosmetiky má estetický aspekt zásadní 
význam. Při výrobě stojanu z lepenky byla 
použita technologie E-GLOSS, která je novou 
povrchovou úpravu pro výrobu produktů 
z plně recyklovatelné lepenky. E-GLOSS zna-
mená alternativní řešení v oblasti laminace 
a UV lakování, je šetrné vůči životnímu pro-
středí a odpovídá evropským předpisům ke 
snížení obalových odpadů.

V kategorii interaktivních digitálních mé-
dií zaujala in-store koncepce „Můj expresní 
butik“, která byla vytvořena pro společnost 
Rue du Commerce. Tato společnost je vý-
znamným hráčem ve sféře e-commerce a její 
prioritou je rozvoj úzkých vztahů se zákazní-
ky. Proto se rozhodla rozšířit distribuční síť 
do fyzických prodejních míst. Průkopnický 
projekt společnosti umožňuje přejít z jedno-
kanálové on-line prodejní sítě na více kanálo-
vou prodejní síť.

Lidský faktor v in-store
Podle studie POPAI France klade 66 % spotře-
bitelů velký důraz na lidský kontakt při náku-
pu a na důležitost prodavačů. 

 S ohledem na výborně informované spo-
třebitele, kteří jsou nadšenci showroomingu, 
je třeba dát prodavačům účinné nástroje aby 
dokázali uspokojit náročné spotřebitele, pře-
devším pokud jde o kvalifikaci, kompetenci 
a odbornou způsobilost prodejního personá-
lu. Personalizované služby a poradenství kli-
entům ze strany prodavačů patří k význam-
ným faktorům pro úspěšnost prodejního 
místa. 

Jedním z nových možných řešení, které 
mění tradiční nákupní akt v nadčasový záži-

tek, je třeba zrušení vybavení v oblasti pokla-
den, což znamená vytvoření nového prosto-
ru pro výměnu informací, komunikaci mezi 
klientem a prodejním personálem a dokon-
čení nákupu prostřednictvím moderního 
mobilního systému. 

Společnosti Sephora nebo Nature & Dé-
couvertes kromě nákupu formou click & col-
lect zavádějí v některých pilotních prodej-
nách službu prodavačů - poradců, kteří jsou 
vybaveni tablety. Ty umožňují identifikovat 
zákazníka, vyhledat jeho objednávku, dopo-
ručit další doplňkové produkty. 

„Pro lepší atmosféru prodejních míst není 
řešením vybavit prodejny jen obrazovkami 
a terminály všeho druhu. Nové multimediál-
ní nástroje mohou být v prodejně někdy pro-
blematické, protože do prodejny se nechodí-
me dívat na internet nebo sledovat reklamní 
spoty. Obchod, který bliká ve všech směrech, 
může působit negativně. Zákazník potřebuje 
také trochu klidu a lidského přístupu, jeho 
tolerance vůči stresu má své hranice,“ zní ná-
zor odborníků z marketingu. 

Daniela Krofiánová
Foto: Archiv D. Krofiánové
a POPAI Awards Paris

„Expresní butik“ funguje v podobě interaktivního 
terminálu se zabezpečenými platbami. Nabízí 
zákazníkovi možnost výběru nejvýhodnějších nabídek 
a umožňuje mu tak nakupovat rychleji. Terminály 
jsou umístěny v prodejnách specializované maloob-
chodní sítě Relay.



Interiéry

33

výstava neměla to, co tato. Série kreseb jsou 
potištěny na velkoplošné skleněné panely 
a umístěny podél zakřivené stěny pavilonu, 
takže světlo je odráženo a lomeno mezi po-
vrchem tak jako u optického hranolu. Kres-
by představují prostor v zamrzlém toku myš-
lenek jako jistý druh „zákoutí mysli“ nebo 
jako metamorfické město budoucnosti.

Tak jak se letošní téma Bienále zaměřilo na 
„podstatu“ architektury, Daniel Libeskind vy-
tvořil matici zahrnující architekturu a kresle-
ní, materiály a poezii, město a představivost. 
Architekt vytahuje na povrch otázku, zda se 
„Forma“ mění na „Umění“ nebo kontinuálně 
vzniká jako důsledek permanentního vyjad-
řování skutečnosti osudu lidského bytí. 

Hra světla s láskou
Výrazný rukopis celé expozici vnesla i spolu-
práce Daniela Libeskinda s firmou Lasvit, kte-
rá se od svého založení v roce 2007 ve světě 
prosadila originálním designem a výrobou 
uměleckých světelných plastik a dekorativ-
ních objektů ze skla.

Expozice v Benátském pavilonu proto dy-
namickou hrou světla, harmonií s emocionál-
ním hudebním podbarvením a kresbami au-
tora silně působí na návštěvníka. Zajímavým 

zážitkem je zpětný pohled v zahnuté chodbě 
pavilónu, kdy se návštěvník oprostí od kre-
seb a promluví na něj futuristické Libeskin-
dovo město.

Spolupráce Libeskinda a firmy Lasvit na
benátském pavilónu přinesla i jisté rozpaky, 
protože samotné Benátky jsou známé svým 
Muránským sklem. V pavilonu je ale umístě-
ný světelný objekt Ice od Lasvitu, vyrobený 
českými skláři. Faktem ale zůstává, že mistři 
sklářského řemesla se vzájemně respektují 
a výběr byl na architektovi.

Vitráž klasickou technikou
Dalším dominantním objektem je vitráž 
s Libeskindovou kresbou Deformity of Er-
ror, Undressed, kterou klasickou technikou, 
stejně jako stavitelé středověkých katedrál, 

připravil český umělěc Jaroslav Skuhravý. 
Osazení do prosvětleného rámu a nasvětlení 
LED diodami zajistila znovu společnost Atlas 
Advertising Group.

Lustr ICE
Daniel Libeskind vytvořil ve spolupráci se 
společností Lasvit odvážný geometrický lus-
tr, jehož základní segment je rovnoramenný 
trojúhelník o straně dlouhé 1 metr, vytvoře-
ný z buňek vyfouknutých z čirého skla do 
hranatých forem. Zajímavý je nejenom tvar, 
ale i způsob vedení světla. Osvětlovací zdroje 
jsou umístěny ve stropě nad místem zavěšení 
skleněných částí lustru. Ty pak světlo vedou 
a roptylují do měkké podoby.

František Kavecký

Pohled na expozici 100 skicí Daniela Libeskinda Sonets in Babylon.

Detail kotvení panelů s grafikou

Pohled na Benátský pavilón i s 5,5 metru vysokou 
sochou asymetrické osy, která se v architektůře 

označuje „x“. Náčrt od Daniela Libeskinda.

Libeskindem navrženy a Lasvitem vyrobený světelný 
objekt Ice. Pod ním zleva Jan Zelenka jr, jednatel 

společnosti Atlas Advertising Group, Leon Jakimič, za-
kladatel a president společnosti Lasvit, David Hlaváč, 

obchodní ředitel Atlas Advertising Group.

Vitráž s motivem 
Libeskindovi 
kresby 
„Deformity 
of Error, 
Undressed“, 
vytvořená 
klasickou 
metodou 
stavitelů katedrál 
Jaroslavem 
Skuhravým
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Oficiální prezentace České republiky je úmís-
těna ve společném pavilonu se Slovenskou 
republikou, která je jeho spoluvlastníkem. Pa-
radoxně se tak jedná o poslední společné čes-
koslovenské, nebo slovenskočeské území. Ná-
klady na provoz pavilonu totiž oba státy hradí 
napolovic a v organizaci výstav se střídají.

Od domku k domku
Expozice většiny zemí se zaměřily na posled-
ních sto let vývoje architektury, tedy na roky 
1914 – 2014. Toto období jsme většinou pro-
žili ve společném státě a expozice podrobně 
sleduje univerzální československou archi-
tekturu za posledních sto let.

Bydlení se dá rozčlenit do tří základních 
etap: 1914-1948 standartizace, 1948-1989 pre-
fabrikace a od roku 1989 katalogizace. Tento 
vývoj dokumentuje na podlaze pavilonu 
velká mapa 56 největších československých 
měst s vyznačenými obytnými celky postave-
nými v uplynulých 100 letech. Je překvapivé, 
že 90 % veškerých obytných budov bylo po-
staveno právě v tomto období.

Na stěnách je pak velkoplošně zobraze-
no 6 klíčových velkých residenčních celků. 
Baťův Zlín, sorela v Ostravě-Porubě, nový 
přesunutý Most, bratislavská Petržalka coby 

největší sídliště ve střední Evropě, postmo-
derní Velká Ohrada v Praze a porevoluční 
satelit v Jesenici u Prahy. Takto je zmapována 
cesta od individuálního bydlení ve standar-
dizovaném rodinném domě, přes kolektivní 
panelovou výstavbu, opět k individuálnímu 
bydlení v příměstských satelitech. Tato cesta 
od domku k domku popisuje změny základ-
ního městského vzorce.

Česká stopa v pavilonu Benátek
Město Benátky nechalo svou expozici na této 
prestížní výstavě navrhnout světově proslu-
lému architektovi Danielovi Libeskindovi. 
S realizací mu jako hlavní partner pomáhla 
česká společnost Lasvit. Výrobu grafické
části expozice zajistila subdodavatelsky další 
česká firma - Atlas Advertising Group, která
kresby autora pro prosvětlené panely vytisk-
la na své tiskárně Durst Rho 800 Presto.

Sonnets in Babylon 
Projekt Daniela Libeskinda pro Benátský pa-
vilon na Benátském bienále 2014 představu-
je myšlenky o původu a osudu architektury. 
Sonety v Babylóně (Sonnets in Babylon) roz-
šiřují řadu otázek, které si položil architekt 
již v 1985 na prezentaci tří přístrojů, společ-

ně známých pod jménem Three Lessons in 
Architecture. Za soubor Memory Machine, 
Reading Machine a Writing Machine tehdy 
získal cenu Golden Lion Prize. Téměř třicet 
let poté Daniel Libeskind prezentuje Sonety 
ve stejném duchu otázek a experimentů.

Centrálním prvkem je série 100 kreseb, 
které autor vlastnoručně vytvořil pomocí 
pera a sépiových tónú kávy. Dosud žádná 

Česká stopa na Bienále
architektury v Benátkách

Prestižní Bienále architektury v Benátkách má více než stoletou tradici. Kurátor přehlídky Rem Koolhaas, nizozemský architekt, 
profesor architektury a urbánního designu na Harvardu jako leitmotiv přehlídky zvolil hledání základů architektury. Kromě 
oficiální národní expozice v národním pavilónu se ale referencí české dovednosti stal i pavilón samotných Benátek, pro který
vytvořil projekt popřední světový architekt Daniel Libeskind. 

Pohled na expozici věnovanou 100 letům vývoje 
architektury u nás a na Slovensku.Převážně tedy 
v Československu.

Architekt Daniel Libeskind

Náčrtek s návrhem expozice od Daniela Libeskinda
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výrobce Dyas a biodeska v surovém stavu i s po-
vrchovou úpravou od BD-Bzenec. K vidění byla též 
deska s digitálním potiskem od Atlas Advertising 
Group a keramický obklad Oxo Garden od výrob-
ce Porcelanosa, jež dodává Design Bath. Zmínit 
musíme i nepravidelné moření od výrobce Linea 
nábytek a umělecké dílo – figurku z papíroviny od 
akad. mal. Ivana Komárka.

Popis stylu Retro
Sem patří vše, co je pravým opakem „digitálního 
světa“, jež směřuje do budoucnosti. V tomto stylu 
najdeme prvky, které nám připomínají minulost. 
Nevracíme se však ke konkrétní době, jde hlav-
ně o vzpomínky, dojmy a tradice. Materiály jsou 
přírodní i syntetické, důraz se klade na útulnost 
a pohodu v interiéru. Můžeme zde kombinovat 
staré i nové, patří sem i recyklované materiály 
a rukodělné výrobky – pletené, háčkované, ručně 
malované, s patinou apod. Barevná paleta je plná 
příjemných teplých tónů od cihlově oranžové, 
přes bordó až po olivově zelenou. Za zmínku stojí 
i použití mědi a mosazi, které působí příjemně 
a dobu minulou věrně připomínají.

Přehled exponátů ve stylu Retro:
Podlaha byla vytvořena ze stěrky Sika, na ní stál 
kachlový sporák Rosseta od dodavatele Top-el, 

kožená židle Cassidy od prodejce Butlers a židle 
Vitra organic chair od dodavatele Designpropa-
ganda. Zadní část byla sestavena z dekorativní 
výmalby JUB s pomocí šablony, desky Kronospan 
v dekoru Bordeaux a měděného kovolaminátu 
Formica, jež dodává Duet.

Lustr Penelope a lampu Vintage představila fir-
ma Profilighting. Dekorativní závěsy prezentovala 
společnost Styltex. Zapomenout nelze na ručně 
vyráběné hodiny na míru Šestka a tradiční českou 
keramiku Dub.
Na panelu vzorků visely potahové látky od čes-
kého výrobce Kolovrat, plechové grafiky od akad. 
mal. Ivana Komárka, kliky a kování od české Slé-
várny Nosek a keramické vypínače Decento od 
ABB. Dále zde byly umístěny ukázky dvířek s pati-
nou od výrobce Linea nábytek, lamináty Formica 
od dodavatele Duet, deska Kronospan v dekoru 
Prism, digitální potisk od Atlas Advertising Group, 
koberec Vorwerk Flow od dodavatele Avanti a vý-
běr těch nejzajímavějších tapet od prodejce Horn-
schuch. Pozornost poutala cementová dlažba od 
Inspiro, keramický obklad Recife Pulpis od Design 
Bath i vrstvená Alpi dýha.

Popis stylu Glamour
Elegance, luxus a nadčasová noblesa - to jsou klí-
čová hesla tohoto stylu. Jedná se o zdobné prosto-
ry, inspirované zámeckými interiéry a honosnými 
vilami. Samozřejmě nesmí chybět zlaté a stříbr-
né povrchy, a to v jakémkoli provedení. Plochy 
jsou též lakované, objevit se může i pravé dřevo 
a kámen. Detaily jsou profilované – dekorativní, 
ornamenty velmi zdobné. Barevnost není jasně 
dána. Můžeme zde najít něžné pastelové odstíny 
od světle růžové, šedé a jemně vanilkové až po 
sytou rubínově červenou či šedou až po černou. 
Křišťálové ověsky a dekorativní textilie jsou samo-
zřejmostí. 

Přehled exponátů ve stylu Glamour:
Na speciální dřevěné podlaze s třpytivým efektem 
od KPP stál konzolový stolek od značky Triant, ke 
kterému patřilo ručně zlacené zrcadlo. Ve zlatém 
provedení stálo na stolku zlaté umyvadlo od vý-
robce Catalano, jež dováží Design Bath. Zadní část 
byla sestavena z panelu Moduloform ve staroz-
latém provedení, z tapety Light story Chateu od 
výrobce Marburg – dovoz Hornschuch a skleněné 
zlaté tapety Oritap. Vše osvětloval lustr Hluboká 
od předního českého výrobce Preciosa. Pozornost 
poutal též litinový radiátor ArtDeco od značky Lau-
rens i rozeta od Orac decor. Celek doplňovaly vázy 
a svícen od Butlers, krásný hedvábný závěs od OK 
interiér a svíčky Yankee candle.

Na paletě vzorků byly umístěny ukázky deko-
rativní výmalby JUB, kování na míru od Slévárny 
Nosek, potahové a dekorační látky výrobce Kolo-
vrat, dlažba z mramoru od Interier Stone, digitál-
ní potisk na hliníkové desce od Atlas Advertising 
Group a dekorativní fólie Sibu od dodavatele 
Démos trade. Zmínit je třeba též tapetu Metallic 
slice s ručně kladenými plátky zlata od Oritap, 
luxusní tapetu od Hornschuch, panel Moduloform 
s motivem růže, nové podlahové krytiny se zla-
tem a stříbrem Floor diffusion od KPP, nástěnnou 
dekoraci navrženou Ulfem Moritzem pro Orac de-
cor a mozaiku Madison od Design Bath. K vidění 
byl též kovolaminát v dekoru Lounge Bronzeton 
od Homapalu a koberec Octagon s různou výškou 
vlasu od Avanti.

Pokud vás toto téma zajímá, lze si stále 
zdarma stáhnout brožuru se stejnojmen-
ným názvem na stánkách projektu www.
scena-inspirace-trendy.cz. Zde najdete na 54 
stránkách veškeré informace o vystavova-
ných materiálech a výrobcích.

6. listopadu 2014 se koná na půdě VOŠ Volyně další úspěšné pokračování semináře Interiéry, který je 
určen hlavně odborné veřejnosti. V jeden den lze zhlédnout přes 20 přednášek, které mají stručnou 
a výstižnou podobu. Ústředním tématem jsou trendy – od těch, co byly k vidění například v Miláně, 
přes trendy v zařízení kanceláří a vývoj české výroby nábytku až po téma, co to trend vlastně je. 
Hovořit se bude také o zajímavých realizacích nebo o využití odpadu z plastu jako bytového doplňku 
„Pet art“. Součástí akce je doprovodný program v podobě mini veletrhu se zajímavými materiály, pre-
zentace panelů z expozice Scéna: Inspirace & Trendy 2014 a mnoho dalšího, protože den po semináři 
následují oslavy 150 let založení školy. 

Odborný seminář
Interiéry 2014 již potřetí

Bližší informace,
podrobný program i on-line přihlašování 
najdete na www.interiery2000.cz

Interiéry

34

Popis stylu Digitální svět
Tento směr je plný nejnovějších technologií zpra-
cování materiálů. Dominuje zde digitální potisk, 
umělý kámen, sklo, stříbrný kov a kovolaminát, 
plexisklo a další. Z barev převažují bílá, šedá 
a černá, doplněné o ty nejvýraznější, až neonové 
odstíny. Kombinace jsou kontrastní, motivy inspi-
rované sci-fi, graffiti i moderním uměním. Směr 
by se dal nazvat též high-tech. Vhodný je převáž-
ně do veřejných prostor, kanceláří – pracoven, ale 
v jistém podání i do privátních interiérů. Patří sem 
samozřejmě LED osvětlení a obecně úspora ener-
gií, které jsou také budoucností. 

Přehled exponátů ve stylu Digitální svět:
Na podlaze byl umístěn vinyl s potiskem mono-
skopu od Atlas Advertising Group, na něm stála 

pracovní židle Harmony od LD Seating a odkládací 
stoly a židle z Perspexu od dodavatele Axom. Zad-
ní část tvořil kovolaminát Homapal Vulcano Natur, 
skleněná 3D tapeta od Oritap a speciální skleněná 
příčka z reflexního skla a skla Oltreluce od AGC 
Glass. V přední části visela roleta Kaskáda od výrob-
ce Maron a svítidla Orion od značky Koziol. Doplňky 
z plastu byly též od tohoto výrobce. K vidění byly 
také kliky Minimal / Maximal od M & T a digitálně 
potištěné povlaky na polštáře od OK interiér.

Na panelu vzorků byly umístěny magnetické 
květináče od Gardners, vzorek nového Corianu 
v černé barvě, ukázka tapety s digitálním potis-
kem od Atlas Advertising Group, ukázka materiálu 
Perspex od Axomu, panelu Bencore od dodava-
tele JAF Holz, bočnice Antaro od Blumu, vzorky 
barevných sklel Lacobel a Matelac od AGC Glass, 
Ocean Drive a Gorcel od Renolitu, digitální potisk 
na koberci od Avanti koberce, speciální nástřiky 
od výrobce Linea nábytek, vysoký lesk v černém 
provedení Senosan od dodavatele Démos trade 
a dekorační stěna Luxury od Ing. Lukáše Chlíbka 
ze studia Design Vision.

Popis stylu Natural
V tomto proudu nejde jen o čistě přírodní mate-
riály, jak by se mohlo zdát. Je to hlavně inspirace 
přírodou jako takovou. Objevit se zde tedy mohou 
i uměle vyrobené prvky, které se přírodou pouze 

inspirují. Přírodní materiály, jako je dřevo a kámen, 
jsou v jakékoli podobě samozřejmostí. Paleta ba-
rev začíná na hnědé a vede přes béžovou a lehce 
žlutou až po zelenkavé a sytě zelené odstíny. Na-
jdeme zde motivy květin, listů, stromů, větviček… 
prostě všeho, co v přírodě najdeme a co nám ji 
připomíná. Tento styl je nadčasový, harmonický, 
poklidný, tedy ideální do soukromých prostor.

Přehled exponátů ve stylu Natural:
Na podlaze byl položen korek formou plovoucí 
podlahy od dodavatele Likor, zadní část se sklá-
dala z korkového obkladu téže značky, speciální 
stěrky v zelené barvě od výrobce Sika a speciál-
ní panel s organickými tvary od Luxury Panels. 
V horní části viselo ručně vyráběné svítidlo od 
Epes Rádes a závěsy od předního dodavatele Sty-
ltex. Dále zde stály na teakovém stole od doda-
vatele Ubud samozavlažovací květináče Calimera, 
vonné svíčky Yankee Candle a taburet od českého 
výrobce Neuk. Vpředu mělo místo sedátko Cork 
Vitra od dodavatele Designpropaganda.

Na panelu byla umístěna stěna z živých rost-
lin Gardners, ručně malované obklady z Mexika 
od dodavatele Lagartija, vzorek sisalového a ko-
kosového koberce od Avanti, kamenná dýha 
a Decoacryl od dodavatele Démos trade, ukázka 
překližky bez formaldehydu a desky Multifine od 

Expozice s trendy konečně i v ČR
Letos na jaře byla u nás vůbec poprvé představena prezentace interiéro-

vých trendů, která měla název SCÉNA: Inspirace & Trendy 2014. Stalo se 

tak v rámci veletrhu For Furniture, který se jako každý rok koná v areálu 

PVA EXPO Praha v Letňanech. Projekt připravila interiérová designérka 

Iva Bastlová, a tak jsme jí položili několik otázek.

Můžete nám říci, na koho byla expozice 
zaměřená a co bylo jejím cílem?
Chtěli jsme, aby se o trendech pouze ne-
mluvilo, ale bylo se i na co dívat, jak je tomu 
v zahraničí zvykem. U nás se prezentují pou-
ze firmy samostatně a koncept interiéru se 
vůbec neřeší. Zde si mohl návštěvník pro-
hlédnout rozličné materiály od podlah, přes 
textil a dekorativní výmalbu až po materiály 
na nábytek – prostě vše, co se v interiéru 
objevuje, uskupené do čtyř stylů - digitální 
svět, natural, glamour a retro. Expozice byla 
zaměřená převážně na odbornou veřejnost, 
ale inspirovat se mohl kdokoliv.

Jak tedy přesně expozice vypadala
a kdo styly definoval?
Expozici jsem rozdělila do stylů, které od-
ráží současný stav interiérového designu. 
Inspirací mi byly zahraniční veletrhy (např. 
Heimtextil, kde je velká prezentace Trend 
forum) i mnoho zahraničních výrobců 
a zdrojů. Styly jsem pak přesně definovala 
i ve vztahu k českému trhu – jak výrobcům 
a prodejcům, tak i klientům. Vše, co bylo 
na výstavě, je totiž běžně dostupné na na-
šem trhu. Nechtěla jsem zde ukazovat nic 
teoretického, nedostupného. Povedlo se 
zde ukázat přes 100 exponátů od 55 doda-

vatelů. Každý styl měl svou paletu se vzorky 
i minikóji – takový malý interiér.

Jak hodnotíte expozici s odstupem času,
bude pokračování?
Reakce byly různorodé, ale to jsme také oče-
kávali. První ročník měl toto téma hlavně roz-
dmýchat a to se povedlo. Je třeba veřejnost 
naučit vnímat veletrhy jinak a výrobce naučit 
ke spolupráci na jednom projektu. Na příští 
rok plánujeme expozici větší, jinak postave-
nou i lépe umístěnou. Určitě je co vylepšovat 
a na to se těšíme!



Svěží vzduch a design
Nebyla by to však firma MACtac, aby tuto
aplikaci nerozšířila o další rozměr, o digitál-
ní tisk. Je tedy možné nejdříve potisknout 
speciální samolepicí tapetu a tu pak opatřit 
zmíněnou aktivní fólií. Vzniklý sendvič lze 
aplikovat na jakoukoliv zeď. Povrch zdi může 
být hladký i hrubý, dokonce i neomítnutý 
cihlový či kamenný, vhodné jsou dlaždice, 
různé typy desek atp. Příklady takových apli-
kací najdete na fotografiích.

Jak to funguje
Čištění zajišťují mikroskopické proteiny, kte-
ré absorbují a neutralizují pachy. Tyto protei-
ny jsou vázané na povrchu materiálu a přiro-
zeným prouděním vzduchu pohlcují nejen 
pachy, ale dokonce i viry a bakterie, které 
potom štěpí a likvidují. Údržba je opravdu 
nenáročná. Tapetu stačí podle potřeby, ob-
vykle dvakrát až čtyřikrát do roka, jednoduše 
otřít speciálním čisticím prostředkem, který 
povrch znovu aktivuje. Fólie je omyvatelná, 
a protože obsahuje přírodní látky, nehrozí 
žádné poškození zdraví při styku s ní ani 
s aktivačním čisticím prostředkem, který je 
bezpečný i při náhodném požití. Takovou 
bezpečnost vám nikdo jiný nenabídne.

Náklady a údržba
Nejčastěji se setkáváme s dotazem, co to všech-
no stojí. Vše závisí na velikosti místnosti a na 
požadované míře čištění. Čím větší plocha, tím 
účinnější čištění. Ideální plocha je 1 m2 čisticí 
plochy na 1,5 m3 objemu vzduchu. V běžných 
místnostech je to přibližně o trochu více než 
jedna stěna. Fungují samozřejmě i menší plo-
chy, avšak s nižší efektivitou odstranění zápa-
chu. Podle mezinárodní stupnice je obvyklé 
snížení vnímaného zápachu až o 80 %. Vynika-
jících účinků lze dosáhnout například v přípa-
dě cigaretového kouře, efektivně se dají potla-
čit i organické pachy. U běžných místností se 
pořizovací náklady na tento typ čištění pohy-
bují okolo 20 tisíc Kč a to vzhledem k výsledné-
mu efektu jistě není velká investice. Nemluvě 
o tom, že součástí této ceny je zušlechtění zdí 
novým individuálním designem či jejich vyu-
žití pro velkoplošnou reklamu. Ve veřejných 
prostorách tak může celou aplikaci zaplatit jen 
reklamní využití této čisticí plochy.

František Kavecký,
oddělení marketingu HSW Signall

Duševní vlastnictví
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Nový občanský zákoník především sjedno-
cuje obecná ustanovení o licenční smlouvě, 
a to bez ohledu na to, zda se jedná o licenč-
ní smlouvu k předmětům průmyslového 
vlastnictví nebo k předmětům podléhají-
cím ochraně autorským právem. 

Nová právní úprava je obsažena v ustano-
vení §2358 až §2389 NOZ a je rozdělena na 
obecná ustanovení, zvláštní ustanovení pro 
licenci k předmětům chráněným autorským 
zákonem, dále pak zvláštní ustanovení pro 
licenční smlouvu nakladatelskou a zvláštní 
ustanovení pro práva související s právem 
autorským a pro právo pořizovatele databá-
ze. Předmětů průmyslového vlastnictví se 
tak tedy týkají obecná ustanovení. 

U licence k předmětům průmyslového 
vlastnictví stále platní nutnost písemného 
vyhotovení licenční smlouvy, protože tato 
smlouva vyžaduje zápis do veřejného rejs-
tříku.

Novinkou je, že licenci je možné poskyt-
nout i bezúplatně. Předchozí právní úprava 
úplatnost licenční smlouvy vyžadovala. 

Správnému vymezení smluvních vztahů 
mezi poskytovatelem a nabyvatelem licence 
je třeba věnovat náležitou pozornost. Nová 
právní úprava připouští i tu situaci, že ve 
smlouvě není výslovně ujednána výše od-
měny nebo způsob jejího určení a přesto je 
smlouva považována za úplatnou. To tehdy, 
pokud „z jednání stran o uzavření smlouvy 
vyplývá jejich vůle uzavřít úplatnou smlou-
vu i bez určení výše odměny; v takovém 
případě nabyvatel poskytovateli zaplatí 
odměnu ve výši, která je obvyklá v době 
uzavření smlouvy za obdobných smluvních 
podmínek a pro takové právo“ (§ 2366, 
odst. 1 NOZ). 

Další změna se týká výhradnosti nebo ne-
výhradnosti licenční smlouvy. Stále platí, že 
pokud je ujednána výhradní licence, posky-
tovatel nemá právo poskytnout tutéž licenci 
třetí osobě, a to po dobu, co výhradní licen-
ce trvá. Novinkou však je to, že poskytovatel 
nemá právo při poskytnutí výhradní licence 
předmět licence sám využívat. Pokud tak 
chce činit, je nutné si to výslovně sjednat 
v licenční smlouvě. Pokud již byla ke stej-
nému předmětu průmyslového vlastnictví 
poskytnuta nevýhradní licence, tato není 
následnou výhradní licenční smlouvou 
dotčena. Poskytoval je však povinen naby-

vatele výhradní licence o této skutečnosti 
informovat. 

Pokud bylo v licenční smlouvě ujednáno, 
že nabyvatel licence je oprávněn poskytovat 
podlicenci dalším osobám, pak je nabyvatel 
povinen neprodleně informovat poskyto-
vatele, pokud tuto podlicenci poskytnul 
a komu.

Významnou změnu přináší i ustanovení § 
2369 NOZ, kde se uvádí, že „dojde-li k ohro-
žení nebo porušení nabyvatelovy licence, 
zpraví o tom nabyvatel poskytovatele bez 
zbytečného odkladu, jakmile se o tom dozví. 
Poskytovatel poskytne nabyvateli součin-
nost k právní ochraně jeho licence“. Změna 
je v tom, která ze stran je povinna k obraně 
předmětu licence. Podle předchozí právní 
úpravy byla povinnost na poskytovateli. 
Nová právní úprava dává poskytovateli za 
povinnosti „pouze“ poskytnout součinnost 
k právní ochraně licence. Je tak na nabyva-
teli, aby učinil veškeré kroky vedoucí k obra-
ně jeho licence, resp. Předmětu licence. 
Role se tedy obrátily a aktivní legitimace při 
ochraně práv přešla z poskytovatele licence 
na jejího nabyvatele. 

I u nové právní úpravy však platí, že má 
převážně dispozitivní charakter. Je tedy 
převážně na smluvních stranách, jakou péči 
budou sestavení licenční smlouvy věnovat 
a jaká práva, povinnosti a sankce za poruše-
ní si v ní vzájemně stanoví. 

Interiéry
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Pro většinu nekuřáků jsou rovněž nepříjem-
né prostory načichlé cigaretovým kouřem, 
jako jsou restaurace, hotely a další. Odpuzuje 
i zápach chloru, močoviny či česneku. Prostě 
nepříjemných zápachů známe mnoho.

Odstranit takový zápach není vždy jed-
noduché. Běžné osvěžovače vzduchu jsou 
k ničemu, zápach jen překryjí často rovněž 
nepříjemnou vůní. Různé aerosoly jsou 
chemické látky, které mohou mít negativ-
ní vliv na zdraví. Podstatně lepší je kvalitní 
odvětrávání. To však stojí hodně peněz a je 
třeba zasahovat do konstrukce budovy. Rov-
něž jeho provoz je drahý, mnohdy hlučný, 
u opravdu účinných systémů je často nutná 
rekuperace a další drahé doplňky. Do men-
ších prostor je navíc tato investice obvykle 
nevhodná. Druhou možností jsou čističe 
vzduchu. Ty kvalitní vzduch opravdu dobře 
filtrují, zabírají však místo, jsou hlučné, dě-

lají průvan, mají vysoké náklady na provoz 
a výměnu filtrů. Prostě opět nejde o ideální
řešení.

Využijte k čištění vzduchu zeď
Pro dosažení dobrých výsledků je třeba čistit 
velké objemy vzduchu. Toho lze dosáhnout 
zrychlením průchodu vzduchu ventilací či 
větráky. Druhou možností je velká kontaktní 
plocha s filtrem, který vzduch zbavuje nežá-
doucích látek. Takový systém velké kontaktní 
plochy najdete třeba v lese, který využívá k čiš-
tění tisíce listů stromů. Ale kde takovou vel-
kou čisticí plochu najít v běžné místnosti? Co 
takhle využít k čištění vzduchu celé zdi! Tohle 
napadlo výzkumný tým firmy MACtac, který
po několika letech bádání představil výrobek 
v podobě speciální fólie, kterou lze aplikovat 
na stěny či zdi soukromých i veřejných budov.

Laminace jako čistič vzduchu

Zápach často dokáže zhoršit kvalitu našeho života či alespoň znepříjemnit mnoho chvil. Ať už jsou to veřejné toalety, sportovní 
šatny, bazény, některé typy prodejen, školy a školky, nemocnice, různá polygrafická, vývojová či zpracovatelská pracoviště, ale
i domácí prostředí, například tam, kde žijí domácí zvířata. 

Dobrým pomocníkem může být toto řešení i v pro-
storech, kde jsou zvířata. Kromě zápachu totiž aktivní 

povrch hubí i bakterie a viry. Na obrázku je čekárna 
ve veterinární poliklinice.

Aplikace na toaletách...

Licenční smlouva k předmětům 
průmyslového vlastnictví podle 
nového občanského zákoníku
Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. („NOZ“), který vstoupil v platnost letos 
v lednu, přinesl do života všech řadu změn. Tyto změny se dotkly i licenčních smluv 
k předmětům průmyslového vlastnictví. Ačkoli se nejedná o změny revoluční, je 
třeba si je uvědomit a brát na ně ohled při sestavování nových licenčních smluv. 

Mgr. Michaela Chytilová
Český patentový a známkový zástupce
Evropský zástupce pro ochranné známky a vzory
Soudní znalec
Pro dotazy použijte e-mail michaela@chytilova.cz
www.chytilova.cz

Pro účinné čištění vzduchu by měla laminace 
pokrývat alespoň jednu stěnu místnosti

To, že individuální design stěn dokáže po-
zvednout úroveň interieru, už dnes asi nikoho 
nepřekvapíi. Novinkou je, že použitá laminace 

odstraní i zápach chlóru.

Fólie je zdravotně nezávadná, a tak 
najde využití i ve školách a školkách

V kavárnách a restau-
racích se dokáže redu-
kovat zápach z cigaret 

i vůně jídla



Obal roku
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obalový design roku 

Paralelně se soutěží OBAL ROKU pro-
bíhá soutěž o nejlepší obalový design 
roku – DESIGN TOUCH. Letos probí-
hal 3. ročník, do kterého se přihlási-
lo, stejně jako loni, 31 obalů.

Kritéria pro posuzování
Přihlášené exponáty členové poroty posu-
zovali dle následujících kritérií:
• první dojem, emoční náboj;
•  posílení / potlačení brandingu (soulad 

s manuálem značky: barvy, umístění, 
ochranné zóny);

•  umístění a provedení piktogramů 
a symbolů;

• hierarchie informací;
• vizualizace benefitu;
• vyvolání emocí;
• zacílení na určenou skupinu;
• relace s hodnotou produktu;
• posílení prezentace v prodejním regále.

Obalový galavečer
Zástupcům firem oceněných exponátů v sou-
těži OBAL ROKU 2014 i v soutěži DESIGN 
TOUCH 2014 budou předány trofeje a certi-
fikáty v rámci Obalového galavačera dne 26. 
listopadu 2014 v Aquapala-ce Hotel Prague.

WorldStar Packaging Award
Exponáty oceněné jak v soutěži OBAL 
ROKU, tak i v soutěži DESIGN TOUCH se 
mohou přihlásit do globální obalové sou-
těže WorldStar Packaging Excellence a tak 
usilovat o získání titulu nejlepší obal světa, 
WorldStar Packaging Award (WS). Obě naše 
soutěže, OBAL ROKU i DESIGN TOUCH, 
byly příslušnou akreditační komisí schváleny 
jako kvalifikované soutěže s tím, že exponáty 
oceněné v těchto soutěžích splnily nutnou 
klasifikační podmínku a mohou se do WS 
přihlásit.

Uzávěrka přihlášek do WS je 10.10.2014, 
přihlašuje se zásadně elektronicky, pro další 
informa-ce, podmínky i formuláře navštivte 
www.worldstar.org.

Gerlichovo divadlo 
Obal a divadelní je-
viště zároveň. Gerlicho-
vo knižní loutkové divadlo 
se pyšní nápaditým a velmi praktickým obalem. Ten 
vznikl inovací předešlého obalu loutkového divadélka 
s cílem využít jej k samotné hře. Tvarově připomíná 
knihu, ale po otevření a jednoduché fixaci horní části 
obalu vzniká jeviště pro loutkoherce.obalu vzniká jeviště pro loutkoherce.obalu vzniká jeviště pro loutkoherce.

Obal na 7x0,5 l plech 
+ kořenka - Pilsner Urquell 
Cílem bylo vytvořit pro zákazníka poutavý a zároveň 
velmi praktický obal na větší počet půllitrových ple-
chovek s pivem, který by si zákazník mohl jednoduše 
odnést z prodejního místa.

Poštovní fixace 
Fixační vložka 
z výseku vlnité 
lepenky, vkládaná 
do krabice z téhož 
materiálu, která ve 

všech třech směrech zajistí ochranu křehkého zboží 
při pádu a případném nešetrném zacházení.

odnést z prodejního místa.

Poštovní fixace 
Fixační vložka 
z výseku vlnité 
lepenky, vkládaná 
do krabice z téhož 
materiálu, která ve 

všech třech směrech zajistí ochranu křehkého zboží 

GOLD DESIGN TOUCH 2014
Exponát: Pohledy
Přihlašovatel: 
TOP TISK obaly s.r.o.

Oceněné exponáty
Letos bylo do soutěže přihlášeno 59 exponátů, oceněno bylo 22 z nich. 
Titul OBAL ROKU 2014 porota udělila následujícím exponátům:

Kategorie Název exponátu Přihlašovatel
Potraviny Nestpack 10 Huhtamaki Česká republika, a.s.

Marila Crema Delicado  OTK GROUP, a.s.
Stojan na sušenky HIT Model Obaly a.s.

Nápoje Dřevěná etiketa Ludwig  Label design, a.s.
Dárkový obal Rohozec  THIMM Packaging
Dárkový multipack Krakonoš  THIMM Packaging
Dárkové balení Pražská vodka STI Česko s.r.o.
Vnitřní reliéf  O-I Sales and Distribution Czech Republic, s.r.o.
Obal na 7x0,5 l plech + kořenka 
- Pilsner Urquell

Smurfit Kappa Olomouc s.r.o.

Kosmetika FS PURE TOP TISK obaly s.r.o.
Čisticí a prací 
prostředky Stachema – Fungi Spray OTK GROUP, a.s.

Elektronika 
a spotřebiče Panasonic – kolekce obalů pro TV Mondi Bupak s.r.o.

Automotive Transportní balení 
na spodní části nárazníků 

THIMM SCHERTLER Packaging Systems

Skupinový obal na světlomety UNIPAP a.s.
Obal na čelní světlomety (Koito) Smurfit Kappa Czech s.r.o.
Balení automobilových prahů  BOXMAKER s.r.o.

Ostatní Gerlichovo divadlo Model Obaly a.s.
FLEXPOWER ELIT® TART, s.r.o.
MILCORR® 126 WHITE  TART, s.r.o.
Šikulové TOP TISK obaly s.r.o.
GGP Mountfield 
- Offset vs. High-Flexo

Duropack Turpak Obaly a.s., TOP TISK obaly s.r.o.

Poštovní fixace Smurfit Kappa Czech s.r.o. závod Žimrovice
Best-of-the best 
Obaly v soutěži OBAL ROKU 2014 s nejvyšším bodovým hodnocením jsou nominovány na prestižní ocenění 
„CENA PŘEDSEDKYNĚ POROTY“ pro best-of-the best obalová řešení. Držitelé „ZLATÉ, STŘÍBRNÉ a BRONZOVÉ CENY 
PŘEDSEDKYNĚ POROTY 2014“ budou také vyhlášeni v průběhu Obalového galavečera.

Soutěž o nejlepší obalová řešení, OBAL 
ROKU (www.obalroku.cz), je určená pro 
české i zahraniční firmy, které se podílejí na 
realizaci zajímavého, inovativního obalového 
řešení. Cílem soutěže je přinést vedle rozšíře-
ného, nepříliš pozitivního pohledu na obaly 
i pohled navýsost pozitivní, a to jako nutnou 
součást naší civilizační úrovně. I díky kvalit-
ním systémům balení, které máme vytvořeny 
v našem evropském prostředí, netrpí obyva-
telstvo tohoto regionu nedostatkem potravin, 
což z pohledu globálního není samozřejmostí 
a to bychom měli mít na paměti. Organizátor 
soutěže vnímá tento projekt jako vhodnou 
cestu k vyzdvihnutí a propagování nejlepších 
myšlenek, inovací a technologií v oblasti ba-
lení, které se na českém i zahraničním trhu 
objevují. Současně je dána možnost veřejně 
ocenit práci obalových konstruktérů a desig-
nérů při slavnostním předání ocenění. 

Soutěž je otevřená nejen pro české, ale 
i zahraniční firmy, což skýtá příležitost hlav-
ně pro naše slovenské sousedy, kteří tak mají 
možnost prezentovat své tvůrčí schopnosti. 
Čehož v hojné míře také využívají.

Obal roku
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Kategorie kopírují globální obalovou soutěž
Obdobně jako v celosvětové soutěži World-
Star for Packaging jsou přihlášená obalová ře-
šení členěna dle oblasti použití do 8 kategorií: 
Potraviny; Nápoje; Kosmetika; Farmaceutické 
produkty; Čistící a prací prostředky; Elektro-
nika a spotřebiče; Automotive; Ostatní.

Kritéria pro posuzování
Přihlášené exponáty členové poroty posuzo-
vali dle následujících kritérií:
• novinka, inovace, originalita;
• ochrana výrobku;
• prezentace k prodeji a marketing;
•  snadnost otevírání, případně opětovného 

uzavírání;
• provedení a kvalita čárového kódu;
• úspory nákladů;
• logistika prázdných i naplněných obalů;
• legislativa;
• dopad na životní prostředí.

Raná historie soutěže je trošku zahalená 
mlžným oparem, sahá do 70. let minulého 
století. Mnoho dokumentů se nezachovalo, 
organizátor má k dispozici alba černobílých 
fotografií z ročníků 1972, 1973 a 1974.

Na začátku 90. let bylo založeno obalové 
sdružení SYBA, které soutěž vzkřísilo a letos 
probíhá jubilejní 20. ročník (po sametové 
revoluci). Organizátor se rozhodl u příle-
žitosti tohoto jubilea finančně podpořit 
oceněné exponáty a podílet se na úhradě 
přihlašovacího poplatku do soutěže World-
star Packaging českým a slovenským při-
hlašovatelům formou příspěvku ve výši 5 % 
zmíněného poplatku.

Stojan na sušenky HIT
Prodejní stojan na sušenky 
HIT, které vyrábí Bahlsen 
Polska. Nabízí dva druhy su-
šenek v obalech odlišného 
barevného provedení.

• dopad na životní prostředí.• dopad na životní prostředí.

Dárkový obal
Rohozec 
Odnosný dárkový 
obal pro dvě láhve 
piva a jednu sklenici 
je vytvořen pouze 
z jednoho kusu 
vlnité lepenky a je 
nelepený.

Dárkový multipack Krakonoš 
Dárkové balení šesti láhví piva se od ostatních multi-
packů odlišuje hlavně velkou přídavnou komunikační 
plochou uvnitř obalu, kterou pivovar Krakonoš využil 
pro popsání své historie a firemních zajímavostí. 


