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„Zákazníci se stále více zajímají o kvalitu krmiv pro 
své mazlíčky,“ říká Jana Klodová, obchodní ředitelka 
pro ČR a SR ve společnosti Vitakraft Chovex.

EuroCIS 2018: 
Technologie nikdy 
nespí

Nové zdroje růstu 
v retailu potravin

Co přinese Polsku 
zákaz nedělního 
prodeje?

Na český gril míří 
maso i sýr
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RIZIKO POŽÁRŮ V OBCHODNÍCH CENTRECH 
– PŘIFOUKNUTÁ BUBLINA, NEBO SMUTNÁ REALITA?
Je opravdu zajištění požární bezpeč-
nosti v tuzemských obchodních cen-
trech tak tristní, jak se nám snaží sdě-
lit některé články v médiích z poslední 
doby? Hrozí i u nás podobné tragé-
die s desítkami lidských životů jako 
v březnu na ruské Sibiři?

Společnost SSI Group, která požární 
bezpečnost řeší v rámci služby inte-
grovaného facility managementu na 
řadě obchodních center, nákupních 
domů a retail parků v České repub-
lice, dokazuje opak. Ale upozorňuje na 
množství nešvarů spojených s provo-
zem komerčních center.

Hned na začátek jedna důležitá in-
formace: nastavení pravidel požární 
ochrany je u nás jedno z nejlepších na 
světě. Díky dlouhodobému vyhodno-
cování incidentů a technického vývoje 
máme propracovaný systém zajištění po-
žární ochrany – od povinných parame-
trů staveb až po stanovení provozních 
pravidel. Nastavená pravidla a opatření 
jsou ale pouze tak silná a účinná, jaká je 
vůle je dodržovat a dbát, aby je dodržo-
valy i všechny subjekty, které v objektu 
působí.
Velmi často se setkáváme s názorem, že 
provozovatele objektu zajímá pouze jeho 
část odpovědnosti, která končí na roz-
hraní veřejných a pronajímaných prostor. 
Každý nájemce má totiž v nájemní 
smlouvě klauzuli, kterou na sebe pře-
bírá odpovědnost za dodržování všech 
pravidel, včetně těch požárních, a to ve 
svých pronajatých prostorách. Ze strany 

pronajímatele nedochází k pravidelné 
odborné kontrole, zda jsou tato pravidla 
dodržována.
Setkáváme se s tím, že nájemní jed-
notky jsou upravené v rozporu s po-
žárně bezpečnostním řešením objektu 
(PBŘ). Chybí dostatečný počet úniko-
vých východů, únikové cesty jsou blo-
kovány zbožím, protože jiný prostor na 
sklad zboží není, značení směrů úniku je 
špatné či zmatečné apod.

DOSTUPNOST 
A PRŮCHODNOST
Správné rozmístění a označení přenos-
ných hasicích přístrojů bývá často oběto-
váno ve prospěch architektury a designu 
interiéru. Velká červená tlaková nádoba 
ne vždy zapadá do barev a řešení in-
teriéru, proto se před zraky návštěv-
níků schovává. To by ještě nebyl tak 
velký problém, pokud by stejně nedopa-
dala i předepsaná značka, která má její 
úschovnu označovat a navádět k ní.
Výjimečně, ale ještě stále, se setkáváme 
i s tím, že jsou uzamčeny nouzové vý-
chody, např. zámkem na jízdní kolo, aby 
nebyly zneužity zloději k odchodu bez 
placení. Podobně se postupuje v případě 
kinosálů, aby se jeden platící divák nepo-
kusil vpustit ty neplatící na projekci.
Velmi zásadní vliv na rychlost vyhledání 
ohniska a jeho včasnou likvidaci mají 
v případě požáru výměny klíčů či zámků 
u nájemců. Bohužel se i nadále setká-
váme s tím, že si nájemci sami vyměňují 
klíče bez vědomí provozovatele a na ne-
možnost vstupu se přichází až v případě 
incidentu.
Na hraně bývá často také samotné pro-
vozní zajištění požární bezpečnosti ve 
společných prostorách. I zde to občas 
vypadá, že pro život obchodního centra 
je důležitější to, jaké množství služeb lze 
nabídnout či kolik lze získat z krátkodo-
bých pronájmů, nežli povinnost zajistit 
průchodnost v pasážích apod. Marketin-
gové akce, prodejní kiosky či dekorace 
umisťované tak, že omezují průchodnost 
při evakuaci nebo blokující předepsanou 
šířku únikové cesty, nebývají výjimkou. 

SKRYTÁ ČIDLA, STARÉ 
PLÁNY
Samostatnou kapitolou jsou požárně 
bezpečnostní zařízení (PBZ), kterými 
jsou obchodní centra vybavována v po-
čtech a typech závislých na jejich ve-
likosti, množství osob a dalších para-
metrech. Všeobecně je praxe na poli 
provozování PBZ a jejich provozu-
schopnosti velmi dobrá, nicméně i zde 
lze najít výjimky. Mnohdy bývá funkce 
těchto zařízení omezována v nájem-
ních prostorách nesprávným skladová-
ním, nebo nedotažením rekonstrukčních 
prací v jednotkách i ve smyslu těchto 
zařízení. Poměrně časté bývá neaktu-
alizování přehledu o rozmístění jed-
notlivých čidel tak, aby ostraha mohla 
rychle a efektivně dohledat čidlo při 
poplachu.
Další samostatnou kapitolou je doku-
mentace požární ochrany, která bývá 
často neaktuální a nesprávně vyvěšo-
vaná. Například vyvěšený únikový plán, 
který je z důvodu úspory místa zmenšen 
a otočen o 90 stupňů, pozbývá svého 
smyslu. Stejně tak je kontraproduktivní 
neaktualizovaná dokumentace zdolávání 
požáru (operativní karta), ve které nejsou 
zohledněny stavební úpravy. 
Bohužel se často setkáváme s praxí, 
kdy jsou povinnosti na poli požární 
ochrany zajišťovány odborně způsobi-
lými osobami, u nichž je ona odbornost 
odvozena od redukovaných rozpočtů. 
Takže ji lze s úspěchem rozporovat. Jis-
totou není ani úspěšné absolvování kon-
troly ze strany Hasičského záchranného 
sboru. Sami hasiči se ne vždy dosta-
nou k jádru všech aspektů, ať již kvůli 
své přetíženosti, nebo neznalosti sou-
vislostí v objektu obchodního centra. 
Mnohdy tak nemohou odhalit všechny 
nedostatky.
Pokud chce mít developer, vlastník, fi -
nancující banka nebo property mana-
žer jistotu, můžeme jen doporučit pravi-
delný protipožární audit. Ten je základem 
všech preventivních (a v praxi funkčních) 
opatření.

Stanislav Hladík, 
specialista požární ochrany SSI Group
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Informace, které zákazníkům poskytu-
jeme, se jim do paměti uloží snadněji, 
pakliže mají s daným textem již nějakou 
předchozí zkušenost – zjednodušeně ře-
čeno, zapamatovatelnost textu se expo-
nenciálně zvyšuje, používáme-li termino-
logii, která je naším zákazníkům blízká, 
či dokonce vlastní. V praxi to znamená, 
že je potřeba učinit text co nejsrozumitel-
nější, i kdyby se jednalo o sebespeciál-
nější produkt nebo službu.
Jak tedy pomoci zákazníkům oriento-
vat se v textech? Pro začátek zkuste 
předpokládat, že lidé si jednoduše ne-
mohou pamatovat vše, co čtou.

1 .  PŘEDPOKLAD, 
ZKUŠENOSTI 
A INTERPRETACE
Lidské oko se pohybuje rychlými ost-
rými pohyby s krátkými periodami spo-
činutí. V odborné terminologii se jim říká 
sakády. Jejich účelem je přivést zdroje 
zájmu do zorného pole. Naše oči se po 
většinu času dívají dopředu, ale zhruba 
v 10–15 % to umí i nazpět a periferním 
viděním znovu skenují předešlá slova 
a písmena. 
Když čteme, víceméně předpokládáme 
a předjímáme, co v textu přijde, nejedná 
se tedy o pouhou absorpci písmen a slov 
a jejich následnou interpretaci. 
Čím více předchozích zkušeností s po-
dobným textem máme, tím jednodušší 
pro nás je vyložit si význam textu hned 
po prvním přečtení.
Chcete-li přiblížit odborný text cílové 
skupině, která s vaším produktem 

nebo službou ještě nebyla obezná-
mena, používejte kratší slova a obec-
nější popisnou terminologii, uchopi-
telnou pro širší okruh potenciálních 
zákazníků.

2 . STRUKTURA TEXTŮ
Ve snaze pomoci zákazníkům oriento-
vat se v textech je potřeba hlavní infor-
maci, úvod či nosnou myšlenku umís-
tit do nadpisu či titulku. Může se to zdát 
jako zcela zřejmý krok, ale nejdůležitější 
zpráva či vzkaz v titulu bývá obvykle 
spíše průměrná. 
Výběr jasných a úderných slov je na-
prosto klíčový. Rozhodne o tom, zda si 
váš klient text přečte celý, či nikoliv. 

3. DESIGN TEXTŮ
Z výzkumů např. víme, že lidé čtou kapi-
tálky pomaleji. Není to proto, že by byly 
méně čitelné, jsou na ně jen méně zvyklí. 
Uvážíme-li důležitost předchozích zkuše-
ností čtenáře nejen s významem slov, ale 
i s texty, je zřejmé, že lépe rozeznáváme 
tvary slov, které mají smíšené písmo 
– kapitálky i malá písmena. 
Ač tedy kapitálky rychlost, a tedy ply-
nulost čtení zákazníka zpomalují, dají se 
stále velmi efektivně využít. Ponechte si 
je pro nadpisy a pro případy, kdy potře-
bujete zajmout krátkým, leč důležitým 
sdělením.

Způsobíte-li totiž zákazníkovi zpoma-
lení plynulosti čtení, může se stát, že 
o text ztratí zájem. I zdánlivě drobné 
rozdíly v designech textů mohou hrát 
významnou roli v tom, zda bude prodej 
úspěšný, či nikoliv.

4. DÉLKA TEXTŮ
Důležitou součástí struktury textů je také 
jejich délka, která ovlivní to, jak chcete, 
aby s ním čtenář nakládal. Zatímco 
obecně preferujeme kratší nebo středně 
dlouhé řádky (max. 72 znaků), rychleji 
čteme ty, které mají 100 znaků a více. 
Pokaždé, když se totiž dostaneme na 
konec řádku, přerušíme v oku nám již 
známé sakády a ve čtení zpomalíme. 
Pakliže je tedy vaším cílem, aby si lidé 
přečetli text rychleji, nabídněte jim 
delší řádky. Chcete-li spíše upoutat 
jejich zájem si text přečíst, volte spíše 
řádky kratší a více sloupců vedle 
sebe.

5. DESIGN PÍSMA
K vyvolání různých pocitů a asociací po-
užívají designeři rozmanité fonty. Některé 
z nich mohou připomínat nějaké časové 
období, jiné rozvážnost nebo třeba i hra-
vost. Tento fakt hraje roli v plynulosti po-
chopení textů. 

POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Emma Petra Kocmanek Dikyova,
www.creative-laboratories.com, 

studio@creative-laboratories.com

V Y B A V E N Í ,  T E C H N I K A ,  D E S I G N

IN-STORE 
KOMUNIKAČNÍ DESIGN (3.) 
– PSYCHOLOGIE ČTENÍ 
A POROZUMĚNÍ

„Either write something worth rea-
ding or do something worth writing“ 
– Benjamin Franklin

POKUD VYTVÁŘÍTE V RÁMCI PREZENTACE 
VAŠICH PRODUKTŮ ČI SLUŽEB TEXTY, 
JE DŮLEŽITÉ, ABYSTE ZÁKAZNÍKŮM 
ORIENTACI V DANÝCH INFORMACÍCH CO 
NEJVÍCE USNADNILI. 

To, čemu lidé rozumí, a to, co si skutečně z textu pama-
tují, se odvíjí od jejich předchozích zkušeností, vzdělání, 
intelektu, úhlu pohledu a hlavně informací, které jim jsou 
dány před samotným čtením. Čtení je jedním z nejdůle-
žitějších, ale také nejnáročnějších nástrojů komunikace.




