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Místa, jež najdete po čichu
Jako ve výstavních síních jsou představovány pekařské 
kousky v aktuálním hodnocení místa prodeje

Text RADANA ČECHOVÁ

1  Francis je lokální řemeslné pekařství, jehož design vytvořilo studio 
Willis Kusum Architects. Rohová prodejna zabírá 120 metrů čtverečních 
z podzemního podlaží nákupní galerie Lippo Mall Puri na ulici St Moritz 
v Jakartě. Součástí prodejny je také samotná pekárna, do níž příchozí 
vidí skrze prosklenou stěnu.
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Annette Schulze

1. Teller
2. Style
3. Francis

Hodnocení interiérů pekařství je rozhodně 
více než méně záležitostí osobního vkusu, a to 

zejména v případech, které nám byly zaslány 
k náhledu, kde se ve výběru vedle sebe 
nacházejí jak teplá a útulná prostředí, tak ta 
chladnější s jasnými minimalistickými rysy.

Pekárnu Francis jsem vybrala díky osvět-
lení — teplé tlumené světlo vás přímo vyzývá, 
abyste zabrousili do obchodu a vybrali si 
něco chutného. Vše je doplněno krásným 
architektonicky zajímavým stropem, který by 

mě přilákal, i kdybych snídaňový typ nebyla. 
Pekařství Style, které kombinuje bílou barvu 
se světlým dřevem a zeleností květin, to by byl 
můj favorit v případě, že by se v pekárně dalo 
posedět, nicméně právě díky tomuto benefitu 
je v mém případě hodnocení výhercem pekař-
ství Teller. Jediná nevýhoda tohoto pekařství 
je lokalizace v Izraeli, kde si v nejbližší době 
zřejmě jen tak neposedím.
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Annette Schulze
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Linda Petrová
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Lenka Gajzurová
POS Media

3  Teller je dobře známé 
pekařství v Jeruzalémě, 
které dodává své výrobky do 
nejlepších restaurací a hotelů 
v okolí. První, co zákazníci uvidí, 
když vejdou je „knihovnička 
chleba“ a pekaři za skleněnou 
stěnou.

4  Berlínské řemeslné pekařství 
Sofi navrhli dánští architekti 
Mathias Mentze a Alexander 
Vedel Ottenstein a je umístěno 
na dvoře bývalé továrny, která 
nyní slouží jako obytný dům. 

2  Style Bakery v Kiryu v Japonsku bylo otevřeno jako 
prototypní prodejna s vizí dalšího rozšíření. Nicméně 
nevzniklo „na zelené louce“, jde o kompletní přestavbu 
roky zavedeného pekařství, jehož koncept by nyní měl 
být využit jako franšíza.
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Linda Petrová

1. Sofi
2. Francis
3. Liberté

Pečivo je základ jídelníčku a je velmi úzce 
spojeno s kulturou každého národa. Ne 

nadarmo se emigrantům nejvíce stýská po 
českém chlebu. Při posuzování konceptů 
z různých koutů světa se zkrátka neubráníte 
použití vlastních sociokulturních regulativů. 
Pekárna ve vnitrobloku německého města 
prostě nebude totéž, co rušná ulice v arab-
ském světě nebo kancelářská budova v Asii. 
Bylo by to jako sčítat rohlíky s houskami. 
Krásný příklad, jak je lokalita a komunita 

v dnešním retailu zásadní. Proto je mi blízká 
německá Sofi, ze které cítím vůni křupavých 
kůrek i na fotkách, pestrý a přitom velmi 
moderní Francis pracující se silnou symbo-
likou domova, střechy. Na bednu patří také 
něžně nostalgická Liberté, ladící tradici do 
vyčištěné moderní podoby. Všechny tyto 
koncepty pracují s příběhem, emocemi 
a plně využívají potenciál prostoru.
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Mouka 
v luxusním 
balení

Existuje řada oborů a značek, které 
jsou spojeny se skutečným luxusem 
celé dekády. Poslední roky ekonomické 
konjunktury ovšem přispěly k rozmachu 
poměrně mladého trendu – luxusu pro 
střední vrstvy.

Jde o zboží, které svou kvalitou mírně 
převyšuje běžný standard, avšak zdale-
ka nedosahuje všech vlastností nutných 
pro opravdový luxus. Velmi se ale blíží 
luxusu formou své prezentace. Běžný 
obyvatel větších a velkých měst, kde se 
tento styl prosazuje nejvíce, tak získá, 
řekněme, luxusní zážitek z nákupu. 
Nicméně zboží je většinou srovnatelné 
s běžnými obchody. Současně je o něco 
dražší – není však nedosažitelné, jako 
opravdový luxus.

Funguje to skvěle. Mnozí z nás rádi 
zaplatí za zážitek, nebo lépe řečeno za 
pocit, že si kupují něco výjimečného, 
luxusního. Design prodejny, kvalitní ma-
teriály a detailní zpracování jsou v tomto 
přístupu klíčové. Pocit výjimečnosti se 
dostaví již ve chvíli, kdy otevíráte vstup-
ní dveře. A jak se otevírají dveře, otevírá 
se i ochota utratit více peněz.

Jedním z prvních, kdo tento psycho-
logický prvek pochopil, byl určitě Apple 
a my nyní sledujeme, jak vznikají prodej-
ny „apple“ v nejrůznějších odvětvích. 
Může jít třeba i o cigarety (Iqos), kávu 
(Nespresso) nebo právě pekařství (Paul). 
Na konkrétním produktu tolik nezáleží. 
Zatímco luxus je primárně definován 
právě produktem – vysoká kvalita, výji-
mečné řešení, drahé materiály, vysoká 
míra ruční práce a celková neopakova-
telnost – v luxusu pro střední třídu je to 
zcela jiná hra. Nejde o zboží, ale čistě 
o emoce. Nejde o to koupit skutečně 
luxusní produkt, ale zažít, jaké to asi je, 
když bychom si něco luxusního mohli 
koupit doopravdy.

Každopádně je skvělé, že tento přístup 
střední třída akceptuje, protože tak kul-
tivuje retailový zážitek jako takový a my 
máme možnost dělat svá rozhodnutí 
v architektonicky a designově kvalitním 
prostředí. Na závěr se hodí připomenout 
přiléhavé přísloví, které má, ve spojení 
s pekařinou, hned několik parafrází – ne-
jen chlebem živ je člověk. 

Text LENKA GAJZUROVÁ 
POS Media

Z
dr

oj
: M

A
R

IA
N

A
 B

IS
T

I
Z

dr
oj

: J
ER

O
M

E 
G

A
LL

A
N

D

Z
dr

oj
: K

IM
 D

O
N

G
G

Y
U

Lenka Gajzurová

1. Francis
2. Style
3. Liberté

Pekařství se jistě dotýká duší nás všech. Chléb 
je uctíván téměř v každé kultuře, a i když jde 
jen o trochu mouky, vody a kvasnic, zaujímá 
mezi všemi potravinami výsostné místo. Bez 
většího váhání tedy oceníme, pokud je patřič-
ná pozornost věnována i samotnému prodeji. 

Když jsme ale u jídla, hned si připomeňme — 
sto lidí sto chutí. A s designem pekařských 
prodejen to bude stejné. Někomu může 
strohost až surovost interiéru vyhovovat, ale 
osobně se kloním spíše k pojetí přívětivému, 
konejšivému. K prostředí, které lépe odkazuje 
k základní esenci pekařiny — schopnosti nasy-
tit lidstvo, udržet ho při životě a dát sílu k dal-
šímu rozvoji. Pekařství nemá být „automat“ 
na odběr pečiva, nemá degradovat na úroveň 
funkční nezbytnosti. Ať tak či tak — prostředí 
dělají lidé, a tak jistě platí, že pekárnu nedělá 
stůl a židle, ale pekař. 

5  Studio Emmanuell Simon 
dostalo za úkol vytvořit 
přívětivou atmosféru na 
25 metrech čtverečních pro 
novou prodejnu populárního 
řetězce pekařství Liberté.

6  Na hravost místo tradičních 
konceptů pekařské estetiky 
vsadili en ‑route ‑architecture 
u pekařství Kora v Aténách.

7  Prostornou Our Bakery 
celou z betonu vytvořilo 
v Soulu studio Fragment.
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