
 

Návrh řešení interiéru prodejny pro firmu Škoda 
Auto 

 

BcA. Petra Mašková 

 

  
Diplomová práce 
2007  

   



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 4 

 

ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá návrhem moderního interiéru showroomu pro firmu Škoda. Obsahuje 

stručnou rešerši automobilových prodejen v historii a dnes. Analyzuje působení interiéru 

na zákazníka a zaměstnance. Popisuje jak vypadá ideální řešení dispozice podle funkčních 

oblastí v interiéru. Obsahuje podrobný popis jednotlivých pracovišť a jejich nábytkové 

vybavení v prodejně. Navrhuje materiálové řešení, barevnost, osvětlení a doplňky interié-

ru.  

 

Klíčová slova: interiér, showroom, Škoda, design, kruh

 

 

 

ABSTRACT 

This work is about design of “New Škoda Interior Concept”. It consists of brief description 

of car showrooms in history and nowadays. It analyses the influence of interior on custom-

ers and employees. It describes how to make an ideal disposition of functional areas of the 

interior. It includes detailed description of particular working places and it’s furnishings in 

the showroom. It solves the material part, colouring, lightening and the accessories of the 

interior. 

 

Keywords: interior, showroom, Škoda, design, circle
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 Motto: „Simply Clever“ 

(oficiální slogan firmy Škoda Auto) 
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ÚVOD 

„New Škoda Interior Concept“ neboli nový interiér showroomů Škoda jsem vypra-

covala na popud mladoboleslavské automobilky Škoda Auto a.s., jenž vyhlásila designér-

skou soutěž. Tato firma má velmi dobře propracovanou image, která se projevuje ve všech 

jejích počinech. To se odráží už i v pečlivě vypracovaném zadání soutěže. Požadavky na 

vytvoření konceptu se budou odvíjet od typu  vozidel, které automobilka vyrábí. Zakládá si 

především na rodinných vozech, a proto je vizí firmy „barevné, živé a teplé prostředí, ve 

kterém se zákazník bude dobře cítit, a které bude k zákazníkovi mimořádně vstřícné“(viz. 

zadání).  

Koncept budu navrhovat tak, aby ctil požadavky zadání, ale zároveň byl inovativní 

a originální. Ambicí tohoto projektu bude vytvoření uceleného konceptu interiéru showro-

omu Škoda, který dá vzniknout veškerým dalším jednotlivým zařizovacím prvkům interié-

ru. 

V projektu se zaměřím na požadavek, aby showroom unikátně identifikoval značku 

Škoda na první pohled, a tím byl nezaměnitelný s prostředím showroomu jiného automobi-

lového výrobce. Navržený koncept bude aplikovatelný i do showroomu, kde by jednu plo-

chu sdílelo více značek. Zároveň bude i vhodný jako solitér pro prezentaci značky na auto-

salonech. 

Návrh bude řešit dispoziční otázky interiéru vycházející z předem daných  dvou 

rozdílných půdorysů se samozřejmým přihlédnutím variability i v jakýchkoli dalších roz-

dílných prostorech. Variabilnost se bude projevovat nejen v dispozici, ale také ve tvaroslo-

ví jednotlivých funkčních celků, barevnosti a použití materiálů. 

 Zhotovením návrhu se osvěží a zlepší veškerá funkčnost a atmosféra 

v showroomu. V interiéru se bude odehrávat nespočet zajímavých „příběhů“ v podobě in-

teraktivních projekcí a projekcí z historie automobilky. Dalším dějištěm je zóna pro čeka-

jící zákazníky. V těchto prostorech bude vytvořena atmosféra, která je zaujme natolik, že 

se do takového interiéru budou chtít vracet. Zákazníci budou přesvědčeni, že ještě neviděli 

vše, co jim může showroom poskytnout, i když si původně šli koupit třeba jen motorový 

olej. Koncept bude vzbuzovat u zákazníka zájem a přiměje ho přistoupit blíž a prohlédnout 

si vystavené vozy, což je jeho primární požadovaná funkce.  
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V návrhu není opomenuto ani to, jak se bude cítit zaměstnanec na svém pracovišti. 

Toto prostředí mu bude poskytovat příjemnou vstřícnou pracovní atmosféru, která zefek-

tivní jeho pracovní činnost. Funkční oblasti budou logicky přizpůsobené tak, aby zaměst-

nanec vykonával veškeré úkony bez potíží a tak, aby nebyl rušen ostatními zaměstnanci 

působícími v jeho okolí. 

Cílem mé diplomové práce, zabývající se návrhem „New Škoda Interior Concept“, 

je tedy následující. Vytvořit koncept, zahrnující celkové dispoziční řešení showroomu, 

jednotlivé rozpracování funkčních elementů s možností dalšího rozšíření a doplňkové vy-

bavení interiéru. Což bude vytvářet speciální atmosféru vhodnou pro zákazníky, nezapo-

mínaje na příjemné pracovní prostředí pro zaměstnance. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 REŠERŠE ŘEŠENÍ PRODEJEN AUTOMOBILŮ 

 

1.1 Ukázky řešení prodejen automobilů v historii a dnes  

Hlavní prezentací automobilek byly zpočátku autosalony, na kterých se detailně 

představovaly jednotlivé typy vozidel. Foto č.1 ještě zachycuje motocykly Lau-

rin&Klement na pražském autosalonu roku 1905, tehdy se už však vědělo, že se v Mladé 

Boleslavi chystá automobil. Hned o rok později již této výstavě vévodila čtyřkolá voituret-

ta  L&K. Tehdy prý byl zájem takový, že se na místě sepsala objednávka na 75 vozů. To-

várna v Mladé Boleslavi začala dovážet vozy do prodejních skladů např. v Praze, Vídni, 

Budapešti a Londýně. Byly to tedy Prodejní sklady , které plnily funkci prodejen, případně 

si zákazníci přímo odebírali vozy z továrny. Na fotu č. 7 je již značková prodejna Škoda na 

Náměstí republiky v Praze z roku 1930 s umístěním vozů před prodejnou. Za klasickou 

prodejnu se už dá považovat prodejna na fotu č. 8, která již auta umisťuje dovnitř prodej-

ny. Paradoxně ze stejného roku je i fotografie č. 9, která znázorňuje prodejní sklad 

v Banské Bystrici. 

Mnoho firemních zastoupení měla Škoda i v zahraničí, v Barceloně nebo také ve 

Varšavě, vozy byly používány až v Moskvě a Tokiu, jak znázorňuje obrázek č. 10.  
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1. Pražský autosalon, 1905  

 

2. XVIII. Mezinárodní výstava automobilů v Praze,  1926 
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3. Pražský autosalon, 1927 

 

4. Pražský autosalon, 1927
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5. Pražský autosalon, 1935 

 

6. Prodejna RAF v Liberci
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7. Prodejna automobilky na pražském náměstí Republiky,1930

 

8. Ostravská prodejna automobilů, 1932
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9. Prodejní sklad v Banské Bystrici, 1932

                                 

10. Prodejní zastoupení automobilky Škoda v Barceloně 
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11. Autoshow v Chicagu, 1912

 

12. Autoshow v Chicagu, 1934 
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13. Autoshow v Chicagu, 1940 

Dobové ukázky  z Autoshow v Chicagu. Ještě než se pojmenoval tento veletrh au-

toshow, objevil se v Chicagu na veletrhu i stánek Škodových závodů v roce 1893, kde však 

samozřejmě ještě nevystavoval vozy. 

 

14. Auto Towers - Autostadt ve Wolfsburgu, 2000 (Henn Architekten) 
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 Jako příklad ze současnosti je uveden Autostadt ve Wolfsburgu. Jde o multifunkční 

komplex budov, poskytující širokou nabídku služeb a funkcí. V Autostadtu se nachází to-

várna firmy Volkswagen stejně jako její prodejna, speciální uskladňovací prostor pro vozi-

dla –Auto Towers, koncertní halu, park, pavilony automobilových značek patřících pod 

Volkswagen a mnoho dalších center, které vytváří „samostatné město“. Speciální usklad-

ňovací věže – Auto Towers pojmou 400 vozů, které jsou dopravovány pomocí výtahů na 

volná místa všech dvaceti podlaží. Každých 40 vteřin je dopraveno nové auto z výrobního 

závodu, zatímco další vozidlo opustí uskladňovací věž přímo do zákaznického centra. 

 Taková centra, která tvoří téměř samostatná města jsou čím dál tím oblíbenější. O 

rok později byl postaven stejnými architekty další komplex pro Volkswagen, tentokrát 

v Drážďanech, který obsahuje podobné funkční oblasti. 
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2 NÁVAZNOST IMAGE AUTOMOBILOVÉ ZNAČKY NA DESIGN 

INTERIÉRU PRODEJNY 

 

2.1 Diferenciace designu interiérů prodejen podle typu aut 

Všechny automobilové společnosti si zakládají na své unikátní image. Snaží se o co 

největší originalitu -prezentace, která se projevuje v neposlední řadě i v samotném interié-

ru prodejny. Rozdílně se prezentují luxusní auta, rodinná, sportovní, nákladní nebo měst-

ská Rozdílně se i promítá jejich funkce do designu interiéru prodejny.  

 Prodejny zaměřené na prodej luxusních vozů stavějí především na pohodlí a kvali-

tě. S tím jsou spojeny nákladné materiály použité na vybavení prodejny, přepychový origi-

nální design a celkové atraktivní řešení. 

 Vozidla sportovní si zakládají hlavně na rychlosti a komfortu. Od toho se odvíjí i 

interiér prodejny. Většinou převládá různorodá barevnost, která svým způsobem naznačuje 

rychlost. Interiér bývá luxusní, ale zároveň svěží s jistou dávkou rebelství. 

  Vozy rodinného typu ovlivňují prodejnu svou praktičností, harmonií a pocitem 

bezpečí. To se projevuje v první řadě barevností a dále využitím vhodných materiálů, které 

navozují příjemnou atmosféru. Zároveň zde nesmí chybět originalita a inovativní přístup.  

 Jednotlivé automobilové značky mají svá osobitá řešení interiérů, která se odvíjí od 

Corporate identity ( např.logo, barevnost ) nebo od aktuální sezónní propagační formy 

v daném období.  

V dnešní době je také častá kooperace automobilky s jinými společnostmi 

v propagační oblasti. Například lze uvést značku Mini, která před dvěma lety spolupraco-

vala se společností Bisazza a nechala „polepit“ 4 vozy Mini originální mozaikou. Ty pak 

byly vystaveny na veletrhu Salon de mobile v Miláně. Dalším příkladem je značka Volvo, 

která v rámci propagační akce uspořádala Polsku v jedné z jejích prodejen výstavu Švéd-

ského designéra. Tyto akce jsou velmi oblíbené a jsou účinné ,přestože podporují druhotně 

propagaci značky..  
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15. Kooperace firem Mini s Bisazza mozaikami
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3 PODMÍNKY PRO NÁVRH INTERIÉRU 

ZADÁNÍ
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 POPIS KONCEPCE ŘEŠENÍ INTERIÉRU PRODEJNY ŠKODA 

AUTO 

 

4.1 Koncept 

 

16. Symbol kruhu jako základ konceptu 

Celý koncept je založen na dvou principech, hierarchii a variabilitě.  

První princip, princip hierarchie, v sobě obsahuje tři prvky. Prvním, a hlavním zámě-

rem návrhu je unikátně identifikovat značku Škoda jako výrobce aut. Dalším prvkem je 

zprostředkování a prezentace hodnot, na kterých buduje značka Škoda: „Room for Life“, 

„Real“, „Human Touch“. Posledním prvkem principu hierarchie je samotná forma prezen-

tace, jenž musí co nejvíce podporovat první a druhý prvek, avšak nesmí jim konkurovat. 
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Druhý koncepční princip,  variabilita, vychází ze sloganu Škody „Simply clever“. 

Když se tento slogan převede do řeči geometrických tvarů, znamená kruh. Kruh je simply 

clever a zároveň dokonalý tvar. Proč jej tedy nespojit se značkou Škoda? 

Kruh o různých průměrech a v různém materiálovém provedení lze snadno transfor-

movat do jednotlivých typů nábytku, dekorací, osvětlení a všech ostatních prvků interiéru 

autosalonu. Tyto rozměrové a materiálové modifikace kruhu lze snadno aplikovat kdekoliv 

na světě. 

Použití kruhu jako hlavního objektu umožňuje dosáhnout pro zákazníka příjemné a 

živé prostředí stejně jako nové, svěží, emotivní a atraktivní. Kruh je tedy ideálním tvarem 

pro prezentaci idejí Škody: radosti ze života, blízkosti k člověku a rodině spíše než 

k luxusu. Škoda Auto a symbol kruhu tak dokonale vystihuje heslo „Simply clever“.  

 

17. Variabilita kruhu v různých půdorysech, městech, zemích …         
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4.2 Rozmístění jednotlivých sekcí v interiéru 

Veškeré prostory a pracovní místa interiéru prodejny plní svou specifickou funkci. 

Uspořádání těchto prostor má být co do velikosti, polohy a stupně vybavení takové, aby 

všechny provozní činnosti probíhaly optimálně. 

 Návrh interiéru prodejny je koncipován tak, aby zákazník měl hned od vstupních 

dveří přehled o celém prostoru prodejny. Vkročením do prodejny spočine na vyvýšeném 

dřevěném roštu speciálně upraveném pro bezbariérový přístup. Tím zákazník získá jistý 

rozhled, který mu umožní lepší orientaci. V přední části prodejny je situována výstavní 

plocha, aby vystavené vozy byly dobře vidět i prosklenými stěnami zvenku a zároveň aby 

okolo nich zákazník prošel než se dostane k obsluze. Přímo naproti vstupním dveřím je 

navržen informační pult, který je označen dostatečně viditelným písmem, stejně jako ostat-

ní sekce prodejny. Zde se popis sekcí interiéru z důvodu rozdílnosti dvou zadaných půdo-

rysů separuje na Variantu 1 a 2. 

 V půdorysech je předem stanovené umístění vedlejších prostor neurčených pro zá-

kazníky, tj. sklad náhradních dílů, kanceláře manažera a prodejce, chodba do servisu a 

vedlejší prostor určený pro zákaznické WC. Tato dispozice se mírně liší v každé prodejně, 

nicméně veškeré komponenty s malými obměnami zůstávají stejné. 

 Ve Variantě 1 je logický systém v návaznosti na vedlejší prostory. Prodej náhrad-

ních dílů je umístěn v blízkosti skladu náhradních dílů. Je rozdělen na výstavní systém, tj. 

stojan pro náhradní díly a příslušenství a na obslužný pult spojený s příjmem na servis. 

V jeho blízkosti je chodba do servisu. Prodej vozů sdílí u této menší prodejny pult společ-

ně s informacemi a barem. Prodej je umístěn v blízkosti kanceláře prodejce, bar je 

v návaznosti na oblast pro čekající zákazníky s obsluhou z informací. Dětský koutek se 

nachází v pravém rohu prodejny a je částečně součástí oblasti pro čekající zákazníky. 

V prostoru pro čekající zákazníky je situován multifunkční objekt obsahující internetový 

terminál a stojan na propagační materiály firmy.Zároveň slouží jako doplňkový sedací ná-

bytek. K výstavní ploše náleží tzv. Highlight modul, jenž zvýrazňuje jedno vozidlo 

v showroomu. Je umístěn tak, aby vůz byl vidět jak z venku, tak ze všech míst v prodejně. 

Výstavní prostor je koncipován pro 4 až 5 vozů. 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 32 

 18. Dispozice funkčních oblastí / Varianta 1 

 Ve Variantě 2 je obdobně jako ve Variantě 1 vyřešena dispozice funkčních praco-

višť  podle daných vedlejších prostor. Prodej náhradních dílů a originálního příslušenství 

je umístěn v závislosti na sklad náhradních dílů v levé zadní části. Jeho obslužný pult nále-

ží také příjmu na servis, který je v blízkosti ke vstupu do servisu. Díky větší rozloze pro-

dejny Varianty 2 je obslužný pult prodeje vozů navržen v prostřední pravé části, kde je 

více prostoru pro obsluhu zákazníků. Tato sekce je určena pro 2 až 3 obsluhující. Dětský 

koutek je vybaven speciálními doplňky a je propojen s oblastí pro čekající zákazníky. Na-

chází se opět v pravém zadním rohu, v tomto případě za točitým schodištěm vedoucím na 

galerii. V této oblasti je také navržen  multifunkční objekt zahrnující internetový terminál, 

stojan na propagační materiály firmy, využitelný zároveň jako sedací nábytek. Informace a 

bar společně fungují u jednoho obslužného pultu. Výstavní plocha Varianty 2 pojme 5 až 7 

aut včetně Highlight modulu. 
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19. Dispozice funkčních oblastí / Varianta 2 
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4.3 Popis vybavení interiéru 

4.3.1 Pult  

 

20. Pult 

 

21. Flexibilní nástavcový pult 

 Pult je navržen tak, aby vyhovoval požadavkům zadání. Tento flexibilní modulární 

systém je navržen ve třech rozměrových a materiálových variacích. Systém tvoří dva roz-

dílné prvky: základní pult a barový nástavcový pult.  
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Základní pult se skládá  z 5ti stejných elementů, které se mohou podle potřeby při-

dat či odebrat. Jeden element je ergonomicky a rozměrově navržen jako pracoviště pro 

jednoho člověka ve všech třech rozměrových variantách. Tento pult slouží jako pracoviště 

zaměstnance, který obsluhuje sedícího zákazníka například k podepisování smluv. Jako 

úložný prostor pro dokumenty slouží pojízdné kontejnery. 

Nástavný pult slouží jako pracoviště pro příjem zákazníků a zároveň je proporčně 

vhodný k umístění monitoru zaměstnance či k umístění drobných materiálů potřebných 

k obsluze zákazníka. Tento pult lze lehce nainstalovat ze stran základního pultu pomocí 

kolejnice a je možno s ním pohybovat podle potřeby. Je vyhotoven ve třech materiálech a 

také ve třech velikostech, v závislosti na průměru základního pultu . 

Nástavné pulty je možno materiálově kombinovat. Například k dřevěnému základ-

nímu pultu lze použít nástavný pult z corianu a podobně. 

4.3.2 Multifunkční element 

Tento variabilní systém  je navržen jako stojan na veškerý propagační materiál, dá-

le je možnost do něj zabudovat internetový terminál nebo lze využít jako sedací nábytek. 

Jeho variabilnost spočívá v jednoduchém do sebe zapadajícím tvaru, čímž se dá lehce po-
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skládat  

22. Multifunkční elementy poskládané na sobě 

na sebe. Více elementů na sobě vytvoří stěnu, která  tak může působit jako dekorativně 

funkční přepážka oddělující prostor. 

4.3.3  Výstavní element 

V prostoru prodeje náhradních dílů je navržen element pro vystavení náhradních dí-

lů a originálního příslušenství. Jeho tvarosloví jemně doplňuje zadní prostory a současně 

vytváří pomyslnou zástěnu u vchodu do skladu náhradních dílů, která je určena jen pro 

obsluhu. Do kruhových otvorů lze zabudovat desky plnící funkci police na drobnější 

předměty. Větší zboží je možno vystavit i bez nich. Element je vytvořen z průsvitného 

materiálu corian. Prozářením zevnitř se nasvítí vystavené zboží.  
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23. Výstavní element 

4.3.4 Oblast pro čekající zákazníky / dětský koutek 

Oblast pro čekající zákazníky je z části propojena s dětským koutkem. Oba subjekty jsou 

umístěny na vyvýšeném podiu což poskytuje lepší přehled o  celé prodejně. Zároveň si 

zákazník může prohlížet propagační materiály firmy umístěné v multifunkčním stojanu 

nebo použít internetový terminál, případně sledovat projekci na stěně. Poblíž každé oblasti 

pro čekající zákazníky je bar, kde se zákazníci i jejich děti mohou občerstvit. 
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24. Livingstones - (smarindesign)  
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Děti se mohou pohybovat v zadní části podia zčásti pokrytém kobercem, kde jsou 

situovány tzv. Livingstones, což jsou polštáře a sedačky tvarem a barvou připomínající 

balvany. Tyto kameny jsou však měkké a potažené vlněným potahem nebo neoprenem. 

Vyrábí se v různých velikostech a barevných provedeních. Svými vlastnostmi vytváří pří-

jemnou atmosféru pro děti i jejich doprovod.  

 V závislosti na rozloze showroomu, lze ve větších prodejnách umístit v oblasti pro 

čekající zákazníky speciální sedací nábytek. Křesla jsou složena ze tří do sebe zapadajících 

dílů,  jež lze různě obměňovat. 

  

25. S_3 – (Felice Rossi) 

4.4 Materiálové řešení / projekce / barevnost 

Koncept je materiálově a barevně vyřešen podle požadavků zadání tak, aby působil 

svěže, příjemně, hřejivě a vyrovnaně. Atmosféru příjemně dotvoří floristické doplňky, jež 

dodají prostoru barvitost a svěžest. 

 

26. Floristika
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4.4.1 Materiálové řešení 

Na obslužných pultech jsou použity bílý corian, zelený HPL ( vysokotlaký laminát), 

a světle / tmavě mořený dub. Na pulty je možné nalepit tištěné lepící folie s různými moti-

vy aktuálních akcí firmy. 

 Multifunkční objekt je navržen z corianu, ale může být použit i jiný plast podob-

ných vlastností. Tím, že corian je poměrně těžký, dokonale udržuje stabilitu objektu a pod-

poruje jeho funkce. To samé platí i u výstavního elementu na náhradní díly a příslušenství. 

Materiál na tento element však musí být průsvitný kvůli vnitřnímu osvětlení. Highlight 

modul tvoří vnitřní kovová konstrukce a průsvitný corianový plášť. Objekt je opět prosví-

cen zevnitř, čímž z části osvětluje vystavené vozidlo.  

 

27. Corian, HPL, nerezová ocel, koberec, mořený dub – tmavá / světlá varianta 

4.4.2  Projekce 

Showroom doplňuje projekce na zeď, která představuje novinky firmy nebo všeo-

becně propagační materiály (historie, spoty atd.). V prostřední části prodejny je umístěna 

speciální projekce loga Škoda Auto. Jedná se o projekční závěsný systém na strop (iOO-

design). Vytváří interaktivní projekci na různých površích, například na stolech nebo na 

kobercích. Systém se zaktivuje pohybem 

v prostoru projekce mezi projektorem a po-

vrchem bez jakéhokoli doteku. Projekce se po-

hybem změní v požadovaný obrazec a po opuš-

tění prostoru se opět vrátí do primárního nasta-

vení bez pohybu. Např. přechodem přes projek-

ci loga Škody se logo začne  vlnit jako hladina 

vody nebo se změní v aktuální propagační na-

bídku firmy, a tím zaujme pozornost zákazníka. 

28.Interaktivní projekce (www.ioodesign.com) 

 

http://www.ioodesign.com/
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4.4.3 Folie 

 Na prosklených stěnách lze využít velkoplošných transparentních potištěných folií, 

jež šetrně dotvoří atmosféru uvnitř showroomu a zároveň na sebe upozorní osoby z venku.  

4.4.4 Barevnost 

Barevné uspořádání uvnitř i vně showroomu velice ovlivňuje prezentaci značky, 

podniku i názory zákazníků. Je známo, že příjemné barvy zvyšují u zaměstnanců pocit 

spokojenosti a tím pádem i jejich pracovní nasazení. Stejně tak i na zákazníka mohou ně-

které skupiny barev pozitivně působit a navodit harmonickou, příjemnou až hřejivou atmo-

sféru, což je  významné pro zvýraznění interiéru , pro prezentaci nabízených výrobků a 

konečně pro jejich prodej. 

V interiéru jsou použity barvy podle corporate identity firmy Škoda, čili zelená, 

černá, bílá a červená, dále pak stříbrná a barva světlého a tmavého dubu. 

4.4.5 Osvětlení  

Osvětlení interiéru je již předem dané v zadání. Doplňující osvětlení je popsáno v ma-

teriálním řešení konceptu. Bodová doplňková světla jsou navržena na zvýraznění vo-

zidla na Highlight modulu. 
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5  UKÁZKY VIZUALIZACÍ 

 

29. Celkový pohled, Varianta 1

 

30. Pohled do showroomu – Highlight modul, Varianta 1
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31. Pohled do showroomu – prodej náhradních dílů, Varianta 1 

 

32. Celkový pohled, Varianta 2 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 44 

 

33. Pohled do showroomu – od vchodových dveří, Varianta 2 

 

34. Pohled do showroomu – prodej vozů, Varianta 2 
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ZÁVĚR 

V teoretické části jsem představila ukázky řešení prodejen automobilů v historii a 

dnes v podobě dobových fotografií. Dále jsem popisovala jaký vliv má typ auta na design 

interiéru showroomu. Nedílnou součástí teoretické části jsou požadavky na vytvoření no-

vého interiéru, které jsou uvedeny v zadání firmy Škoda Auto. V praktické části jsem před-

stavila celkový koncept návrhu, od kterého se odvíjí všechny jednotlivé prvky interiéru. 

Rozmístění jednotlivých sekcí v interiéru jsem navrhla v závislosti na funkční oblasti dis-

pozice prodejny s využitím koncepčního prvku kruhu. V popisu vybavení interiéru jsem se 

zabývala individuálním návrhům řešení všech elementů v podobě podrobného popisu 

funkčnosti a designového řešení objektů. V materiálovém řešení jsem popisovala přičleně-

ní jednotlivých materiálů a jejich vlastností ke každému elementu, stejně tak i barevnost. 

V tomto konceptu jsem tedy představila firmu Škoda jako  dynamicky se rozvíjejí-

cího automobilového výrobce, který se nebojí modernizace a chce tak konkurovat na trhu 

inovativním způsobem propagace. Ta však zároveň musí vyhovovat její image tak, aby 

zákazníky neurážela, ale naopak jim vyšla vstříc.  

 Koncept je díky své variabilitě použitelný do jakéhokoli prostoru, čímž jsem splnila 

jeden z hlavních požadavků na nový interiér showroomu. Záměrem variability materiálů 

jednotlivých elementů obslužných pultů je možnost jejich kombinace, čímž se mění vzhled 

prodejny, avšak koncept zůstává zachovaný. 

 Použitý symbol kruhu se v konceptu transformoval do prostorového rozměru, čímž 

dle obecného záměru a zároveň mého názoru podpořil hlavní heslo firmy Škoda „Simply 

Clever“ a zároveň dodal tak interiéru kromě variability ještě dynamiku a harmonii. 
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27. Corian, HPL, nerezová ocel, koberec, mořený dub – tmavá / světlá varianta 
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