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Čerstý pohled na tradiční obor
Udělat z důvěrně známé věci, jakou je nákup 
potravin, příjemně překvapivý zážitek, se snaží 
designéři po celém světě

Text RADANA ČECHOVÁ

1  Koncept 
supermarketu Fresh 
Mart v čínském městě 
Changsha se zrodil 
v architektonickém 
studiu Lukstudio. 
Interiér využívá prvky 
z běžných čínských 
tržišť a pouličních 
stánků a známé 
typologii dodává 
nečekaný facelift.
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Lucie Michajlov

1. Fresh Mart
2. Edeka
3. Food Lover's Market

Prostor, který mne nejvíce láka a vybízí 
k nákupu, je Fresh Mart. Moderní a udržitelné 

pojetí celé prodejny působí čistě a elegantně. 
Oceňuji využití pří rodního dřeva, vhodně zvo‑
lených dekorativních prvků v podobě výřezů 
i vkusných obkladů kolem pultu s čerstvými 
rybami. Líbí se mi mnohdy až minimalisticky 
vystavené zboží, které v regálech a na pultech 
působí velmi přehledně a dá produktu vynik‑
nout. Přesný opak najdeme u prodejny Edeka 
Hundriese, která své klienty láká luxusním 

prostředním s důrazem na detail. Z prodejny 
mám pocit, že každý produkt má své přesné 
místo. Nakupujícího při výběru nic neruší 
a neodvádí jeho pozornost od produktů. Velmi 
vhodně je zvoleno i osvícení prodejny, které 
podtrhne celkový dojem. A prodejna Food 
Lover's Market vyvolá v nakupujícím pocit, že 
se ocitl na tržišti. Spojuje se zde veliká zásoba 
zboží s perfektní organizací vystavení.
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Lucie Michajlov
Dago

Linda Petrová
Wellen

Lenka Gajzurová
POS Media

3  Známá japonská značka 
udržitelné módy, doplňků 
a zařízení domácností otevřela již 
před několika lety v Tokiju svou 
první potravinovou prodejnu, jež 
nabízí bioprodukty od farmářů.

4  Švýcarský Coop otevřel první 
prodejnu Fooby v Lausanne 
v roce 2019, umístil ji do bývalého 
divadla. Design prodejny navrhlo 
studio Brem+Zehnder.

2  Design prodejny Edeka Hundrieser v Essenu 
se snaží odkázat ke kulturním kořenům a hornické 
historii regionu. Čistě funkční materiály 
a konstrukční metody vytvářejí charakteristickou 
industriální eleganci, kterou prodejně vtisklo studio 
Kinzel Architecture.
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Linda Petrová

1. Muji
2. Fooby
3. Edeka

Jídlu rozumí každý, stejně jako pastelkám. 
O to těžší je nesklouznout při tvorbě konceptů 

ke kýči nebo nesplácat páté přes deváté, pro‑
tože „vedle to už mají“. Všechny tyto realizace 
jsou vynikající. Podporují své značky, jsou 
výborně orientované s nativní nebo sémiotic‑
kou navigací, bez vizuálního spamu, dávají 
prostor pro chutě a emoce nakupujících. 
Navíc udržitelně, místo plastů kov a dřevo. 
To vše prodejnám potravin sluší. Je těžké vy‑
brat top 3. Nezklamala mě moje oblíbená Muji 

svou pragmatickou jednoduchostí, kterou 
nese v DNA mateřské značky, jež začala jako 
fashion/home, decor. Okouzlilo mě Fooby — 
trochu připomíná svou kanadskou sestřenku 
Sobie’s, jen je čistší. Trojici uzavírá skvělá 
Edeka, která tenhle nový koncept imple‑
mentuje postupně ve větších městech. Jestli 
napřesrok vyrazíte na Euro Shop, vyzkoušejte 
tu v centru Dusseldorfu.
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Je dnes
udržitelnost
zbytný luxus? 

Všichni potřebujeme jíst. Pro mnoho 
lidí to teď může být výrazně složi‑
tější, někteří slevují na kvalitě ve 
prospěch ceny, jiní ubírají na kvan‑
titě. Poslední potravinová sbírka 
v zapojených řetězcích vybrala na 
více než milion porcí jídla. Charita je 
součástí tématu udržitelnosti, které 
je často pro značky něčím, co chtějí 
naplnit, aby byly v souladu s trendy. 
Co konkrétního si pod ní kromě 
potravinových sbírek představit? 
Třeba právě to, co vidíme u výběru 
konceptů: dlouhodobé řešení z kva‑
litních, často přírodních materiálů, 
méně plastu, nižší energetické ná‑
roky, bezobalový prodej, recyklace 
nebo nahrazení množství papírové 
komunikace účelnými digitálními 
prvky. Základem je prostě neplýtvat. 
Ani zdroji, ani potravinami. Inspiraci 
a praktické příklady, jak konkrétně 
začít prvky udržitelnosti v retailu 
aplikovat, přinesl v září seminář 
asociace POPAI. Udržitelnost kva‑
lity života právě prodejny potravin 
ztělesňují nejvíce. Dobrá orientace 
v prostoru usnadňuje plánování ná‑
kupu a přehled o nabídce, dostatek 
prostoru mezi regály dává možnost 
se zastavit a vyslechnout si dopo‑
ručení nebo recept od sousedky, 
případně ochotného personálu. 
Obchody už také u nás začaly 
postupně plnit i komunitní roli. Podle 
výzkumu Wellen (4/22) se zákazníci 
dělí na třetiny, první vidí potenciál 
v tom, že „kamenná prodejna by 
mohla nabízet mnohem více zábavy, 
vzdělávání a možnost popovídat 
si“ (8,7 % „zcela souhlasím“, 24,2 % 
„spíše souhlasím“), druhá stále 
považuje za důležité spíše prodávat 
a poslední skupina nemá vyhraněný 
názor. Více souhlasný postoj mají 
mladší respondenti. A to je jasný 
signál. V době, kdy cenová senziti‑
vita prudce roste, zůstává sdílení, 
vztah a lidskost tím, co u potravin 
hledáme. Nechat vyniknout barvy, 
tvary, vůně nebo dát prostor dotyku 
je tak přirozené jako spokojenost po 
dobrém jídle. 

Text LINDA PETROVÁ 
Wellen
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Lenka Gajzurová

1. Fresh Mart
2. Muji
3. Edeka

Potraviny již mnoho let hledají novou iden‑
titu. Nákup tohoto sortimentu je stále velmi 
tradiční a probíhá v kamenném obchodě. 
Na straně druhé i zde se začínají prosazovat 
e ‑shopy. Najít optimální model prodeje se 
snaží každý retailer. A i když stále platí, že 

kdo chce prodat, musí být v retailu, tak přece 
jen je již zřejmý tlak na kvalitu a služby. Důraz 
na čerstvost, přehledné, čisté a uspořádané 
prostředí a služby navíc začínají být standar‑
dem. Další nutností je výběr. Musí být z čeho 
vybírat. Display na nákupní ploše je proto 
klíčová disciplína a ve všech představených 
realizacích je to zřejmé. Ostatně jde o hlavní 
výhodu oproti internetu. Vyvolat chuť a tím 
pádem i chuť koupit, je ve „skutečném“ světě 
jednodušší, než na obrazovkách. Jestli ale 
budou aktuální koncepty úspěšné a stále pro 
zákazníky atraktivní, ukáže až čas. 

5  Food Lover’s Market 
v Somerset Westu v Jižní 
Africe vytvořilo místní studio 
Hamiltons in Creative a nabízí 
z jídla snad vše, od ovoce po 
čerstvé ryby.

6  Supermarket Fresh St. 
Market v kancelářské budově 
ve Vancouveru navrhlo studio 
King Retail Solutions.

7  V rezidenční budově 
v moderní části centra Salt 
Lake City navrhlo studio Api(+) 
prodejnu řetězce Lee's Market.
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