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Tématem této bakalářské práce je informační a orientační systém administrativní budovy. 

V první části se nachází teoretický rozbor spojený s názvem práce jako rozmístění 

informačního a orientačního systému jak v exteriéru tak i v interiéru, zásady písma, 

kontrasty, symbolismus a zásady volného pohybu pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

 

V druhé části se nachází praktické zaměření na přímo vybraný objekt sídlo 

Krajského a Finanční úřadu města Zlín.  Je zde popsán současný stav venkovního i 

vnitřního informačního a orientačního systému a dále navrhnut vnitřní informační a 

orientační systém skládající se z centrální tabule, podlažní tabule, kancelářské tabule, 

piktogramů a kancelářských štítků.  

 

Cílem této práce je návrh přehlednějšího a srozumitelnějšího informačního a 

orientačního systému ve vybrané budově a také zapojení novodobé technologie do 

problému.  
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The topic of this bachelor thesis is an information and orientation system of administration 

building. The first part is theoretical analysis coupled with the term of work as a 

arrangement information and orientation system in the exterior and interior, writing 



 
 
 

 principles, contrasts, symbolism and principle of free movement for persons with reduced 

mobility and orientation. 

 

The second part is the focus directly on the selected object, the seat of the Regional 

and Revenue Office of Zlín. There is described the current state of outdoor and indoor 

information and orientation system and also designed internal information and orientation 

system consisting of a central board, floor board, office board, pictograms and office 

labels. 

 

The aim of this work is propose of clearer and more rational information and 

orientation system in selected building as well as the involvement of modern technology to 

the problem. 
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 1. ÚVOD 

 

Informační a orientační systém je dnes již nezbytnou součástí veškeré výstavby určené pro 

veřejnost. Jeho správná návaznost na okolní prostředí a také správné grafické řešení nám 

zjednodušuje orientaci v prostoru. 

 

Správně navrhnutý informační a orientační systém nám má oznámit aktuální i  

cílovou polohu a vytyčit nejjednodušší trasu či směr k cílové lokalitě. U budov se jedná  

zejména o urychlení orientace již u vstupu a také zefektivnění chodu budovy. Takto 

navrhnutý systém nám vylučuje ztrátu a dezorientaci v prostoru. 

 

V současné době je taktéž kladen daleko větší důraz na zpřístupnění zejména 

větších komplexů jako jsou administrativní budovy, kina, sály a jiné osobám se zdravotním 

nebo tělesným postižením. Tato práce je taktéž vedena v tomto stylu. 

 

1.1 Předmět bakalářské práce 

 
Předmětem této bakalářské práce je navrhnutí informačního a orientačního systému pro 

administrativní budovu sídlo Krajského a Finančního úřadu města Zlín, včetně 

respektování zásad volného a samostatného pohybu osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

 

1.2 Cíl bakalářské práce 

 
V návrhu informačního a orientačního systému pro sídlo Krajského a Finančního úřadu 

města Zlín se jedná především o: 

• Návrh centrální tabule 

• Návrh podlažní tabule 

• Návrh kancelářské tabule 

• Návrh kancelářských štítků 

• Návrh piktogramů 

• Návrh využití novodobé technologie 

 



 
 
 

  

1.3 Podklady 

 

Pro zpracování bakalářské práce byly poskytnuty půdorysy od správy Krajského a 

Finančního úřadu města Zlín, dále pak materiály od firem zabývajících se informačním a 

orientačním systémem jako firma LABYRINTH-CZ, ACCEPT s.r.o., ADSECURITY 

s.r.o. a  WEBPROGRESS, s.r.o. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 2. FACILITY MANAGEMENT A JEHO NÁVAZNOST NA 

INFORMA ČNÍ A ORIENTA ČNÍ SYSTÉM 

 

Nejprve bychom si měli název Facility Management přeložit. 

Facility – snadnost, lehkost, obratnost, dovednost, přístupnost, výhoda, výhodné zařazení, 

prostředek, plynulost, zručnost, nadání, talent a vlohy. 

Management – vedení, správa, řízení, obratné zacházení či ředitelství. [1] 

 

Facility Management je metoda, kde se jedná o propojení a sjednocení pracovní 

činnost, pracovního prostředí a pracovníků. Lze ji vyjádřit graficky (viz Obr.1). 

Dokonalým propojením těchto jednotlivých činností získáme snížení provozních nákladů 

společnosti, zvýšení výkonnosti zaměstnanců a jednorázové zvýšení zisku. 

 

 

Obr.1 Grafické zobrazení propojených funkcí Facility Managementu z internetových stránek 

organizace ifma. 

 

2.1 Facility Management 

 

Pojem Facility Management se poprvé vyskytuje v USA v  70.letech 20.století ačkoli 

činnosti s ním spojené byly vykonávány dříve. Tyto profese byly nazývány jako správce 

majetku, správce administrativy nebo správce budov. 

 



 
 
 

 V květnu 1980 se uskutečnilo první zasedání osob zabývajícími se Facility 

Managementem a byl stanoven název National Facility Management Association (NFMA). 

Po roce 1981 se tato organizace za podpory kanadských odborníků přejmenovala na 

International Facility Management Association známá pod zkratkou  IFMA. 

 

V Evropě se toto odvětví začalo objevovat počátkem 90.let. Mezi první země které 

tento obor začaly využívat patří Franci, Británie a Skandinávie. Česká republika se stala 

členem IFMA v roce 2000 jako první postkomunistická země. 

 
V srpnu 2007 byla  oficiálně odsouhlasena nová evropská norma Facility 

Managementu ČSN EN 15221-1 Facility Management – Termíny a definice. Výše zmíněná 

norma definuje Facility Management jako integraci činností v rámci organizace k zajištění 

a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivitu vlastní základní činnosti. 

[2] 

 

2.2 Propojení informačního a  orientačního systému a Facility 

Managementu 

 
Díky hlavnímu účelu Facility Managementu propojit prostor, pracovníky a prostory nám 

vyplývá jeho napojení na informační a orientační systém. Informace a orientace jsou 

nedílnou součástí každé budovy a  prostoru a jsou tudíž i dobrým pomocníkem Facility 

Managementu. U větších komplexů, např. budov,  je toto důležité nejen pro návštěvníky 

ale i pro zaměstnance. Informační a orientační systém nám rozděluje a pojmenovává 

prostor, což vede k pocitu jistoty, bezpečí a orientace, tudíž jak návštěvník i zaměstnanec 

získává důvěru v samovolný pohyb bez pocitu nejistoty. Už z přísloví ,,čas jsou peníze´´ 

nám vyplívá potřeba urychlení činností. U zaměstnanců to znamená rychlejší a účelnější 

pohyb v budově a tím i zvýšení produktivity. Pro návštěvníky rychlá adaptace na nový 

prostor a tím snížení vynaloženého času na poznávání a z orientování se v novém 

prostředí. 

 
 
 
 

 

 



 
 
 

 3. INFORMA ČNÍ A ORIENTA ČNÍ SYSTÉM 

 

3.1 Informa ční a orientační systém 

 

Informace a orientace jsou nezbytnou součástí života. Podávají nám konkrétní údaje jak o 

venkovním členění tak i o vnitřním. Musí být konstruovány pro všechny uživatele, tudíž i 

pro osoby s tělesným či zdravotním postižením. V praxi nám tudíž musí poskytnout 

informace o aktuální poloze, kde se nachází požadovaný cíl a určit nám nejjednodušší trasu 

či dopravu k jeho dosažení. [3] 

 

3.2 Umístění systému 

 

V exteriéru musí být toto značení rozloženo do nejvíce frekventovaných oblastí se snadnou 

přístupností ale také nesmí překážet na komunikacích. Musí být přehledné, jednoduché a 

na první pohled jasně čitelné o jakou informaci se jedná. V interiéru musí být rozmístěn 

zejména v blízkosti hlavních vchodů a dále pak dle složitosti objektu v jednotlivých 

podlažích. Jak v interiéru tak v exteriéru musí být jasná návaznost mezi informačními a 

orientačními prvky a také každý prvek musí být dostupný pro osoby se zdravotním i 

tělesným postižením.V neposlední řadě při umisťování tohoto systému, musíme brát na 

zřetel také jeho bezpečnost, ošetření a zajištění jak proti vlivům klimatu, tak proti 

vandalismu. 

 

3.3 Rozdělení informačního a orientačního systému 

 

Systém má základní rozdělení na venkovní a vnitřní ale ani jeden z těchto případů se 

neobejde bez dalšího tzv. doplňkového systému. Jednotlivé systémy jsou mezi sebou 

propojeny a také vizuální návaznost je výhodou. 

 

3.3.1 Venkovní informační a orientační systém 

Venkovní systémy nám slouží k orientování se mezi budovami, podání informací jako 

např. současné polohy a také nás navigují k cílové lokalitě [4]. U venkovních systémů je 

při návrhu důležitý výběr vhodného materiálu. Nejdůležitějšími faktory jsou životnost, 

odolnost a také viditelnost. Materiál musí odolávat klimatickým vlivům, musí být  řádně 



 
 
 

 ukotven ale zároveň musí reagovat na provozní změny. Tabule musí být viditelné a jsou-li 

vystavené přímému slunci je vhodné zamezit odleskům a vzniklé nečitelnosti. 

 

Prvky informačního a orientačního venkovního systému: 

• Informační orientační tabule 

• Směrovky 

• Názvy budov, firem 

• Plány areálů 

• Seznam firem působících v budově 

 

Informační a orientační tabule 

Tyto tabule by měly být součástí každého města či vesnice, kde není jednoznačná orientace 

v prostoru. Je na nich většinou nejfrekventovanější část lokality a zaznačení důležitých 

objektů. Zpravidla bývá opatřena legendou a pokrokové tabule jsou obohaceny zvukovou 

reprodukcí. 

 

 

Obr.2 Příklad informační orientační tabule města Zlín. 

 

Směrovky 

Ve volném prostoru, kde není hospodárné umístění orientačních tabulí, umisťujeme pro 

dokonalou navigaci směrovky. Slouží nám k určování směru požadovaného cíle a mívají 

většinou tvar šipky nebo přímo ve směrovce je naznačen směr. Směrovky musejí být 

adaptabilní na možné změny a lehce upravitelné. 



 
 
 

 

 

Obr.3 Příklad směrovky od firmy AD SECURITY. 

 

Názvy budov, firem 

Živnostenský zákon přikazuje každé firmě označení jejího sídla či provozovny. Označení 

musí být na viditelném místě a musí být čitelné z požadované vzdálenosti. Pro případ 

změnění sídla či provozovny by měly být variabilní. [5] 

 

 

Obr.4 Příklad značení od firmy AD SECURITY . 

 

Plány areálů 

Jedná se zejména o zjednodušený nákres dané lokality. Má-li areál jeden hlavní vstup, je 

vhodné umístit tabuli v jeho blízkosti. Má-li více vchodů, umisťujeme tabuli nejlépe do 

středu areálu, nebo do nejfrekventovanější části s patřičným označením současné polohy. 

 



 
 
 

 

 

Obr.5 Příklad plánu areálu od firmy AD SECURITY. 

 

Seznam firem působících v budově 

Nachází-li se v jedné budově více firem, je vhodné vytvořit jednotnou informační tabuli 

s jejich názvy. Názvy mohou být doplněny o loga firem, provozní dobu a další důležité 

informace, pokud nebudou znepřehledněny názvy firem. Při ukončení své činnosti firmy 

v budově je nutné tuto firmu odstranit ze seznamu a tento proces by měl být nenáročný a 

rychlý. [5] 

 

 
Obr.6 Příklad seznam firem od LABYRINTH-CZ. 



 
 
 

  
3.3.2 Vnitřní informační a orientační systém 

Vnitřní informační a orientační systém nám slouží k podání podrobnějších informací o 

budově a polohovému určení její částí. Měl by navazovat na venkovní informační a 

orientační systém. Materiálové i vizuální řešení by mělo spolupůsobit a mělo by být 

přehledné a adaptabilní k možným změnám. 

 

Prvky informačního a orientačního vnitřního systému: 

• Hlavní centrální tabule 

• Podlažní a směrové tabule 

• Štítky místností 

• Číslování místností 

• Piktogramy 

• Ostatní značení 

 

Hlavní centrální tabule 

Tyto tabule umisťujeme do vstupních prostor objektů. Měly by být již po vstupu jasně 

viditelné a snadno dostupné všem osobám. U jednopodlažních rozsáhlejších budov nás 

informují o horizontálním členění. Taktéž je možné je opatřit jednoduchým nákresem, u 

vícepodlažních budov se jedná většinou o vertikální (podlažní) členění. Tabule musí být 

variabilní k možným změnám. 

 

 

Obr.7 Příklad hlavní centrální tabule Magistrátu města Zlín. 



 
 
 

 Podlažní a směrové tabule 

Podlažní a směrové tabule navazují na hlavní centrální tabule a rozšiřují nám informace 

o daném podlaží. Určují nám v první řadě číslo aktuálního podlaží a mohou být dále 

rozšířené o směrové značení, názvy jednotlivých oddělení, kanceláří, číslování místnostní 

či jména zaměstnanců. [5] 

 

 

Obr.8 Příklad podlažní tabule Magistrátu města Zlín a směrové tabule od firmy 

HOLUB Roman s.r.o. 

 

Štítky místností 

Štítky mohou být umístěny u jakékoli místnosti, zejména je však využíváme u kanceláří a 

podobných místností. Dle účelu obsahují např. očíslování místnosti, účel místnosti a jména 

osob sídlících v místnosti. Jelikož by štítky měly být v reliéfním  provedení z důvodu 

hmatového čtení, neumisťujeme je na dveřní křídlo. Vhodné umístění je na straně kliky 

200 mm od zárubní, ve výšce 1200 mm až 1500 mm pro snadné nalezení (viz Obr.10). 

 

 

Obr.9 Příklad štítku místnosti od firmy LABYRINTH-CZ. 

 



 
 
 

 

 

Obr.10 Umístění štítku místnosti – prezentace paní Ing. R. Zdařilové, Ph.D. 

 

Číslování místností 

Není-li číslo místnosti obsaženo již ve štítku místnosti, je možné jej umístit samostatně. 

Umisťujeme zpravidla na dveřní křídlo nebo na pozici štítku místnosti. Z ekonomických 

hledisek se zpravidla sjednocuje se štítkem místnosti. 

 

 

Obr.11 Příklad číslování místnosti od firmy LABYRINTH-CZ. 

 

Piktogramy 

Piktogramy používáme zejména u provozně technických místností. U kanceláří toto 

označení není vhodné. U komplexu, kde využíváme piktogramy bychom měli dodržet 

pravidlo jednotného stylu značení. Musí nám jednoznačně a zřetelně již na první pohled 

objasnit jeho význam. 

 



 
 
 

 

 

Obr.12 Příklady piktogramů od firmy Tabule - Rychetský, s.r.o. 

 

Ostatní značení 

Tento způsob využíváme, potřebujeme-li sdělit podrobnější informace a štítky nejsou 

vhodné. Tyto značení mívají lehce změnitelné údaje z důvodů častější aktualizace. 

Používáme zejména u zasedacích místností, u specifikací provozní doby a další. 

 

3.3.3 Doplňkový informační orientační systém 

Druhy doplňkových systémů: 

• Vitríny a nástěnky 

• Stojany 

 

Vitríny a nástěnky 

Jedná se především o úřední desky. Slouží především občanům a podávají nám informace 

zpravidla aktuálního rázu. Mohou být venkovní i vnitřní. Vitríny bývají zpravidla 

zabezpečeny proti odcizení podávaných informací. Nástěnky většinou slouží široké 

veřejnosti a mnohdy jsou k dispozici i pro volné vkládání informací samotnými občany. 

Vzhledově je dobré je sladit s okolím přičemž například rám můžeme zvolit ve 

výraznějším odstínu pro lepší viditelnost. Zejména vitríny nesmí vyčnívat do prostoru o 

více jak 100 mm z důvodu bezpečnosti. 

 



 
 
 

 

 

Obr.13 Příklad venkovní a vnitřní vitríny od firmy VIPOL signmaking. 

 

Stojany 

Stojany bývají zpravidla mobilní a slouží pro podávání aktuálních informací. Umisťují se 

zpravidla do nepřehlédnutelných míst ale musíme při umístění brát v potaz zásadu volného 

pohybu a to zejména pro osoby zdravotně či tělesně postižené. 

 

 

Obr.14 Příklady stojanů od firmy VIPOL signmaking. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 4. NAVRHOVÁNÍ INFORMA ČNÍHO A ORIENTA ČNÍHO 

SYSTÉMU 

 

Mezi nejdůležitější zásady patří jednoduchost, písmo, čitelnost, přehlednost a vhodnost 

umístění. Nelze také opomenout zásadu možnosti využívání systému zdravotně i tělesně 

postižených osob. Proto je také nutné při navrhování dodržet požadavky vyhlášky  

č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

 

4.1 Jednoduchost 

 

Jedná se především o jednoduchost symbolů, které nám musí jasně podat informaci o jejich 

účelu. Z toho plyne, že symboly by měly co nejvíce napodobovat požadovanou informaci. 

Pro upřesnění je možné symboly doplnit jednoduchým textem. 

 

4.2 Písmo, čitelnost, přehlednost, umístění 

 

4.2.1 Písmo 

Při navrhování písma je nutné dodržet tyto zásady:  

- minimální výška písma je 15 mm, vhodná je 15 – 50 mm a tloušťka čar v závislosti 

na výšce písmen 2 – 5 mm 

- reliéfní provedení textu v závislosti na velikosti a tloušťce 1- 5 mm 

- text nesmí být rytý 

- závislost velikosti písma na horizontální vzdálenosti a výšky od podložky           

(viz Tab.1) 

- písmo musí být čitelné za jakýchkoli podmínek, jedná li se o prostředí využívané 

v nočních hodinách a umístění je v méně osvětlené části, je nutné písmo dobře 

nasvítit, případně použít světelné písmo 

 

 

 

 

 



 
 
 

 Tab.1 Závislost velikosti písma na horizontální vzdálenosti a výšky od podložky - prezentace paní 

Ing. R. Zdařilové, Ph.D. 

Výška od podložky Horizontální vzdálenost 

pohledu 

Minimální výška znaku 

   méně než 1830 mm 16 mm 

1015 – 1780 mm  

  více než 1830 mm 

16 mm plus 3,2 mm na každých 305 mm 

horizontální vzdálenosti pohledu větší  

než 180 mm 

   méně než 4570 mm 51 mm 

1780 – 3050 mm  

  více než 4570 mm 

51 mm plus 3,2 mm na každých 305 mm 

horizontální vzdálenosti pohledu větší 

než 4570 mm 

   méně než 6400 mm 75 mm 

více než 3050 mm  

  více než 6400 mm 

75 mm plus 3,2 mm na každých 305 mm 

horizontální vzdálenosti pohledu větší 

než 6400 mm  

 

 

4.2.2 Čitelnost a přehlednost 

- první podmínkou je dodržení pravidel písma (viz kapitola 4.2.1 Písmo)  

- důležitým aspektem je výběr vhodného materiálu, u kterého se nám zejména jedná 

o odstranění možnosti odlesku a také by měl být materiál trvanlivý a odolný 

klimatickým vlivům 

- není-li možné zamezit odleskům okolních světel, musíme tento problém eliminovat 

dodatečným osvícením 

- spojitost některých informačních prvků je možné přiblížit barevným sladěním, což 

nám vede k zpřehlednění celého systému 

- nutné využívat jednoduché symboly a při použití více symbolů dodržet patřičné 

rozestupy mezi nimi 

- zvýšení čitelnosti se nám také zvýší dodržením správného kontrastu mezi pozadím 

a písmem (viz Tab.2) 

 

 

 



 
 
 

 Tab.2 Vhodnost kontrastu mezi pozadím a písmem –  

prezentace paní Ing. R. Zdařilové, Ph.D. 

 černá bílá fialová modrá tyrkys zelená žlutá červená 
černá (-) (+) (+) (-) (+) (+) (+) (-) 
bílá (+) (-) (+) (+) (-) (-) (-) (+) 
fialová (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
modrá (-) (+) (-) (-) (+) (-) (+) (-) 
tyrkys (+) (-) (-) (+) (-) (-) (-) (-) 
zelená (+) (-) (-) (+) (-) (-) (-) (-) 
žlutá (+) (-) (+) (+) (-) (-) (-) (-) 
červená (-) (+) (-) (-) (-) (-) (+) (-) 
 

4.2.3 Umístění 

Jedná se především o zásady vhodného umístění do prostoru: 

- pro zamezení přehlédnutí umisťujeme  informační tabule do vchodových částí, do 

blízkosti výtahů a do frekventovaných (centrálních) zón 

- v případě umístění u dveří orientovat na straně kliky 200 mm od zárubní a ve výšce 

1400 – 1600 mm od podlahy (viz Obr.15) 

- umisťovat na dobře osvětlená místa, popřípadě doplnit o podpůrné osvětlení 

- zajistit průchozí šířku i pro tělesně postižené 

-  jednotlivé informační orientační systémy umisťovat tak aby byly mezi sebou 

vzájemně propojeny 

 

 

Obr.15 Výškové umístění informačního nebo hmatového značení -   

prezentace paní Ing. R. Zdařilové, Ph.D. 



 
 
 

 5. INFORMA ČNÍ A ORIENTA ČNÍ SYSTÉM PRO OSOBY 

TĚLESNĚ A ZDRAVOTN Ě POSTIŽENÉ 

 

Při navrhování informačního a orientačního systému nesmíme opomenout jeho využívání 

osob se zdravotním a tělesným postižením.  

 

5.1 Osoby s omezenou schopností pohybu 

 
Do této skupiny nespadají pouze osoby na vozíku ale také osoby používající hole, berle, 

chodítka nebo jiné pomůcky při chůzi, také osoby s dětským kočárkem, těhotné ženy a 

osoby doprovázející děti do 3 let. [6] 

 

Zásadní problém u informačního orientačního systému mají však osoby na vozíku. 

Musíme si uvědomit, že osoby na vozíku mají podstatně níže zorné pole (900 – 1400 mm 

od podlahy) a je-li tabule umístěna mimo toto rozmezí stává se hůře čitelnou. Řešením je 

tabule umístit níže, nebo je opatřit vyklápěcí technikou. Většinou bývají však tabule pevně 

zabudované a v tomto případě je doporučován sklon panelu v úhlu 30° od svislé roviny. 

Nesmíme také opomenout přístup k informačním tabulím který musí být navržen jako 

bezbariérový a to většinou pomocí šikmé rampy.  

 

5.2 Osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým 

postižením 

 

Pro tyto osoby je nutné informační a orientační systém doplnit o dva základní prostředky a 

těmi jsou akustické signály a hmatové výstupky. Osoby s postižením střední slabozrakosti 

až po úplnou nevidomost jsou schopny pomocí těchto prostředků přijímat informace. 

 

Podpůrné prvky napomáhající orientaci v prostoru: 

- dispozici budovy volit jako pravoúhlou 

- nebezpečné prostory musí být zdůrazněny kontrastními barvami nebo zábradlím 

- symboly či značení navrhnout dostatečně velké, kontrastních barev a nereflexního 

materiálu 



 
 
 

 - lidé se zrakovým postižením jsou více citliví na světelné změny, tudíž musíme 

zabránit jak vlastnímu oslnění osoby, tak i případným odleskům od povrchu tabule 

- je-li to možné, u vícepodlažních budov doplnit zábradlí o hmatový orientační znak 

- označení místností nejlépe umístit na štítek mimo dveře v Braillově písmu 

-  prosklené stěny nebo prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm 

nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 

mm kontrastně označeny oproti pozadí, zejména musí mít pruh šířky nejméně      50 

mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 

150 mm, jasně viditelný oproti pozadí [3] 

- zavedení tzv. akustických majáčků napomáhá v orientaci pomocí zvukových 

signálů 

- při instalování zvukových signálů dbát na vzdálenost mezi vysílači aby nám 

nedocházelo k rušení jednoho vysílače druhým a také používání při vysoké hladině 

zvuku okolního prostředí je toto užívání bezpředmětné 

- novodobou technologií pro osoby se zrakovým postižením je tzv. inteligentní hůl 

od firmy webProgress, s.r.o. (viz kapitola 8. NÁVRH NOVODOBÉ 

TECHNOLOGIE) 

 

 

Obr.16 Umístění hmatového označení – kniha Stavby bez bariér. 

 

 



 
 
 

 5.3 Osoby s omezenou schopností orientace – osoby se sluchovým 

postižením 

 

Osoby takto postižené využívají zejména vizuální informace. Zejména u varovných 

zařízení je světelná signalizace nezbytností. Prostory pro shromažďování 50 a více osob a 

místa určená pro podávání informací veřejnosti ve stavbách občanského vybavení musí být 

vybaveny indukční smyčkou a označeny mezinárodním symbolem hluchoty [6]. Indukční 

smyčka pro nedoslýchavé je zařízení, které vyzařuje do místnosti magnetické pole, jehož 

vlastnosti se mění podle elektroakustického signálu, který je do ní distribuován [7]. Většina 

sluchadel pro nedoslýchavé má vestavěný tzv. indukční snímač, který umožňuje toto 

magnetické pole zachytit.  

 

 

Obr.17 Indukční smyčka - prezentace paní Ing. R. Zdařilové, Ph.D. 

 

5.4 Mezinárodní symboly osob zdravotně tělesně postižených 

 

Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb: 

• Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku je čtverec modré barvy, na 

němž je vyobrazena bílou čarou stylizovaná postava sedící na vozíku pro invalidy. 

Nejmenší rozměry jsou 100 mm x 100 mm (viz Obr.18). 



 
 
 

  

 

Obr.18 Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku. 

 

• Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby se zrakovým postižením je čtverec modré 

barvy, na němž je vyobrazena bílou barvou stylizovaná jdoucí postav, držící v ruce 

bílou hůl. Nejmenší rozměry symbolu jsou 100 mm x 100 mm (viz Obr.19).  

 

 

Obr.19 Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby se zrakovým postižením. 

 

• Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby se sluchovým postižením je čtverec 

modré barvy, na němž je vyobrazen bílou čarou stylizovaný boltec ucha, který 

přerušuje diagonála vedená z pravého horního rohu čtverce. Nejmenší rozměry 

symbolu jsou 100 mm x 100 mm; u symbolu umístěného v kleci výtahu pak 

nejméně 50 mm x 50 mm (viz Obr.20). 

 



 
 
 

 

 

Obr.20 Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby se sluchovým postižením. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 6. SÍDLO KRAJSKÉHO A FINAN ČNÍ ÚŘADU MĚSTA 

ZLÍN 

 

Jako řešený objekt jsem si vybral sídlo Krajského a Finančního úřadu města Zlín. Jedná se 

o víceúčelovou administrativní budovu, která se nachází v centru města Zlín mezi hlavním 

tahem tř. Tomáše Bati a ulicí J. A. Bati.  

 

 

Obr.21 Noční pohled na sídlo Krajského a Finančního úřadu města Zlín z internetových  

stránek Krajského úřadu. 

 

O stavbě nové správní budovy se začalo uvažovat již v roce 1936, kdy počet 

úřednických míst přesáhl 2000 pracovníků. Budova byla dostavěna roku 1938 podle 

projektu architekta Vladimíra Karfíka. Budova se okamžitě stala dominantou nejen města, 

ale díky své výšce 77,5 metrů se stala i nejvyšším komplexem ve střední Evropě. Budova 

se skládá ze sedmnácti podlaží, přičemž první podlaží se nachází technické zázemí, 

skladovací prostory, archív a kryt CO. V druhém podlaží se nachází hlavní vstup 1, vstupní 

hala, kanceláře Krajského úřadu, technické a skladové zázemí. V třetím podlaží se nachází 

hlavní vstup 2, stravování a bufet, přepážková hala Finančního úřadu a  kanceláře 

finančního úřadu. Ve čtvrtém až osmém podlaží se nacházejí kanceláře Finančního 

podlaží. V devátém až patnáctém podlaží sídlí kanceláře Krajského úřadu a v posledním 

šestnáctém podlaží se nachází zasedací sál zastupitelstva Zlínského kraje a také kavárna 

s vyhlídkovými prostory které se stávají častým návštěvním cílem turistů 

 



 
 
 

 Všech šestnáct podlaží je propojeno čtyřmi rychlovýtahy dosahující rychlosti       

3,5 m/s, dále páternosterem, nákladním výtahem a výtahem pro návštěvy. Technickým 

unikátem je výtah – kancelář šéfa firmy klimatizovaný a s umývadlem. Hygienické 

prostory se nacházejí ve spojovací části mezi výtahovou částí pro návštěvníky a 

kancelářskými prostory. 

 

Celková zastavěná plocha je 2019 m², užitková plocha 26135 m², přičemž plocha 

kanceláří Finančního úřadu je 3920 m² a plocha kanceláří 5273 m². Počet kanceláří 

Finančního úřadu je 280 a sídlí v nich 280 zaměstnanců. Počet kanceláří Krajského úřadu 

je 401 a sídlí v nich 401 zaměstnanců. Celé podlaží o rozměrech 20 x 80 m je tzv. 

velkoprostorovou kanceláří kde pracuje přibližně 200 osob. Kanceláře jsou mezi sebou 

odděleny lehkými přemistitelnými příčkami což umožňuje případnou variabilitu prostoru. 

 

V období srpen roku 2003 až říjen 2004 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy 

týkající se opláštění. Nedlouho na to bylo dokončeno vedle sídla Krajského a Finančního 

úřadu pětipatrové parkoviště sloužící veřejnosti. Na přilehlých prostorech budovy včetně 

pětipatrového parkoviště se nachází 403 parkovacích míst plus 21 míst imobilních. 

 

6.1 Stávající stav informačního a orientačního systému vybrané 

administrativní budovy 

 

6.1.1 Vnější informační a orientační systém 

Jelikož je budova nejvyšším objektem města Zlín, je tudíž viditelná i z větší dálky a není 

nutné volit podrobný informační a orientační systém. Informační a orientační tabule jsou 

voleny v centu hlavních komunikačních zón poblíž náměstí Míru, kde se nachází i hlavní 

informační středisko sídlící v budově Magistrátu města Zlín. Směrové ukazatele jsou 

situovány poblíž zastávek městské hromadné dopravy a dále také v parcích. Všechny tyto 

podpůrné prostředky jsou zvýrazněny na výkrese č.1. 

 

Součástí budovy je před hlavním vstupem 2 informační zídka s názvem účelu 

budovy a u hlavního vstupu 1 je taktéž přímo na budově umístěn název účelu (viz výkres 

č.1 a výkres č.2).  

 



 
 
 

 Součástí budovy je také před hlavním vstupem orientační hlasový majáček (dále 

jen OHM). OHM je elektronické zařízení dálkově ovládané nevidomou osobou, které 

pomocí trylků a hlasových frází slouží nejen k lokalizaci konkrétního orientačního bodu, 

ale také podává důležité informace o daném místě. Nevidomý pomocí dálkového ovládání 

aktivuje majáček na vzdálenost 50 – 100 metrů.Z hlediska zavedených standardů majáček 

obsahuje dvě fráze. Základní fráze (spouštěná povelem č. 1) bývá krátká, podává základní 

informaci a usnadňuje prostorovou orientaci. Doplňková fráze (spouštěná povelem č. 2) 

bývá delší, podává doplňkovou informaci, která může např. podrobně popisovat situaci 

v okolí majáčku. [8] 

 

 

Obr.22 Orientační hlasový majáček sídla Krajského a Finančního úřadu města Zlín. 

 

6.1.2 Vnitřní informační systém 

Centrální tabule  

Jsou umístěny ve druhém a třetím podlaží v blízkosti hlavních vstupů. Centrální tabule 

druhého podlaží je umístěna po pravé ruce za vchodovými dveřmi. Podstavec tabule je 

dřevěný se stříbrnou barvou povrchu. Vlastní tabule skleněná v barvách světle modré, 

světle žluté a oranžové. Písemná úprava je formou polepů. Tuto tabuli jsem shledal jako 

nevyhovující z důvodu špatné čitelnosti. Každé podlaží je na ní odděleno skleněnou 

deskou tloušťky 1 cm, což znemožňuje čtení vyšších podlaží zvláště osobám menšího 

vzrůstu. Další nevýhodou jsem shledal průhlednost tabule, což vede taktéž ke zhoršení 

čitelnosti. Umístění tabule viz. výkres č.2. 

 



 
 
 

 

 

Obr.23 Nevhodně řešená centrální tabule 2. podlaží. 

 
Centrální tabule třetího podlaží se nachází po průchodu hlavním vchodem na 

protilehlé stěně. Materiálově je řešená stejně jako centrální tabule druhého podlaží s tím 

rozdílem, že nemá podstavec a je pevně přikotvena ke stěně. Tento způsob nám zamezil 

nevhodné průhledné vlastnosti ale taktéž je tabule nečitelná pro osoby menšího vzrůstu. 

Umístění tabule je znázorněno na výkrese č.3. 

 

Podlažní tabule 

Podlažní tabule jsou umístěny v každém podlaží při východu z výtahů na protilehlé straně 

nad dveřním otvorem. Na každé tabuli je uvedeno číslo podlaží, název oddělení a účel 

kanceláří. Tabule je plastová světle žluté barvy s příslušnými polepy textové části. Dále 

máme na každém podlaží uprostřed mezi výtahy umístěnou tabuli všech podlaží, která je 

taktéž plastová s hliníkovým orámováním. Tato tabule má vhodně voleny barevné 

kontrasty a svými vlastnostmi by mohla nahradit centrální tabule.   

 



 
 
 

 

  

0br.24 Podlažní tabule 3. podlaží. 

 
 

Směrové tabule 

Směrové tabule jsou v budově použity pouze k označení směru únikových schodišť a 

evakuačních výtahů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 7. NÁVRH VNIT ŘNÍHO INFORMA ČNÍHO SYSTÉMU 
KRAJSKÉHO A FINAN ČNÍHO ÚŘADU MĚSTA ZLÍN 

 

7.1 Centrální tabule 

 

Umístění navržené centrální tabule bude ve druhém i třetím podlaží na stejném místě jako 

byly původní centrální tabule (viz výkres č.9., 10.). Návrh centrální tabule je znázorněn na 

výkrese č.4. Velikost tabule je 1300x1700 mm a je ukotvena k zemi pomocí dvou stojin ve 

výšce 1400 mm od podlahy. Tabule je vyrobena jako hliníková s čelní stranou odstínů 

zelené, žluté, oranžové a modré a textovými polepy černé barvy. Hlavním důvodem 

barevného provedení je zvýraznění podlažního rozdělení budovy.  

 

7.2 Podlažní tabule 

 

Umístění podlažní tabule je znázorněno na výkrese č.11. Velikost tabule je 1840x1890 mm 

a její spodní hrana je umístěna 2200 mm od podlahy nad dveřním prostorem. Tabule 

znázorňuje situační rozdělení podlaží s příslušným popisem. Tabule je hliníková 

s obrázkovou a textovou částí řešenou jako polepy. Návrh podlažní tabule je vyobrazen na 

výkrese č.5. 

 

7.3 Kancelářská tabule 

 

Tato tabule je navrhnuta pro zjednodušení orientace v kancelářské zóně. Umístění tabule 

znázorněno na výkrese č.11. Velikost tabule je 1840x2040 mm a je řešena jako zavěšena 

od stropu tak že její spodní hrana bude ve výšce 1000 mm od podlahy. Materiál tabule je 

hliník s obrázkovou a textovou částí řešenou jako polepy. Návrh tabule je vyobrazen na 

výkrese č.6. 

 

7.4 Kancelářské štítky 

 

Kancelářské štítky jsou navrhnuty jako venkovní definici příslušné místnosti. Každý štítek 

bude umístěn u každé kanceláře na opačné straně než je závěsné zařízení dveří ve 

vzdálenosti 200 mm od dveřních zárubní a ve výšce 1400 mm od podlahy. Velikost štítků 



 
 
 

 je 300x205 mm. Materiálem je hliník. Každý štítek nese informace o číslu místnosti, 

funkci místnosti a jménech osob působících v místnosti. Tyto informace budou řešeny 

formou polepů. Návrh kancelářského štítku je vyobrazen na výkrese č.7. a umístění na 

výkrese č.11. 

 

7.5 Piktogramy 

 

Při návrhu piktogramů jsem použil symboly od firmy ACCEPT, s.r.o. s tím rozdílem, že 

jsem původní velikost 80x80 mm zvětšil pro jasnou, nepřehlédnutelnou a čitelnou funkci 

rozměry na 200x200 mm. Piktogramy budou v blízkosti dveří na opačné straně něž je 

závěsné zařízení dveří a to ve vzdálenosti 200 mm od dveřních zárubní a ve výšce 1400 

mm od podlahy. Materiálem je hliník a vyobrazené symboly budou řešeny formou polepů. 

Vyobrazení návrhů piktogramů je na výkrese č.8 a návrhy umístění na výkresech č.9. 10. a 

11. 

 

7.6 Další poznatky 

 

Jelikož převážná část stěnového provedení je v bílé barvě a barva dveřních zárubní je 

taktéž v bílé barvě, pro osoby se zrakovým postižením je vhodné upravit okolí dveřních 

zárubní kontrastnějším rozlišením nebo přímo zvolit kontrastnější rozlišení zárubní oproti 

stěnám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 8. NÁVRH NOVODOBÉ TECHNOLOGIE 

 

Příkladem novodobé technologie je výrobek od firmy webProgress, s.r.o. Výrobek nese 

název RF Guide a jedná se tzv. inteligentní slepeckou hůl. Tento systém je navržen pro 

osoby se zrakovým postižením. Výrobek se skládá ze tří částí. Prvním z nich je takzvaný 

RFID čip, druhým je snímač těchto čipů a třetím prvkem je vyhodnocovací zařízení. Tím 

může být buď kapesní počítač typu PDA, nebo třebas i tzv. chytrý mobilní telefon.  

 

RFID čip je malinkatá součástka, zalisovaná většinou do tenkého plastového 

čtverečku. Tyto čipy se nalepí na podlahu, nebo na zeď těsně u podlahy, především na 

rozcestích chodeb, u dveří do jednotlivých kanceláří a podobně, kde se zamaskují, třebas 

přetapetováním, či přemalováním. Čipy jsou bezkontaktní a nepotřebují žádné napájení 

elektřinou. Jelikož čipy mají dosah maximálně 20 cm, zvláště v komplikovanějších částech 

budov je nutné volit větší množství čipů tzv. zahuštěním. Tyto pak informacemi v menších 

úsecích na sebe navazují a pro zrakově postiženou osobu se stává prostor přehlednějším. 

Takto se v orientačně složitých prostorech vytvoří celé trasy, jimž budou odpovídat také 

databáze těchto tras. Ty pak budou nahrány do PDA nebo Mobilního telefonu. Bílá hůl pak 

obsahuje ve své rukojeti napájecí akumulátory s elektronikou a ve špičce hole je pak 

umístěna snímací anténa RFID čipů. Při procházení kolem místa, kde je čip umístěn sejme 

anténa jeho kód a prostřednictvím bezdrátové technologie bluetooth jej pošle do PDA, 

nebo telefonu. Tam jej program zpracuje, přiřadí mu odpovídající frázi a ta je pak uživateli 

přečtena hlasem.[9] 

 

V praxi by se jednalo o rozmístění RFID čipů po celé administrativní budově 

Krajského a Finančního úřadu a příslušné komponenty pro používání této technologie by 

byly k zapůjčení pro zrakově postižené osoby na informacích u hlavních vstupů. 

 

 

 



 
 
 

 

 

Obr.25 Detail rukojeti a špičky hole a PDA zařízení. 

 

První takto vytvořená trasa se zkušebně buduje v brněnském technickém 

inkubátoru, kde je i sídlo firmy Webprogress. Měla by sloužit pro odladění všech 

případných nedostatků programu, stanovení zásad pro umísťování RFID čipů, tvorbu 

používaných frází a v neposlední řadě také jako ukázková trasa pro propagační účely. Na 

celém projektu spolupracuje firma Webprogress s pracovníky brněnského TyfloCentra.[9] 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 9. ZÁVĚR 

 

V dnešní době se již žádný prostor sloužící veřejnosti neobejde bez informačního a 

orientačního systému. Cílem této práce je návrh informačního a orientačního systému pro 

vybrané sídlo Krajského a Finančního úřadu města Zlín. Je zde popsán aktuální stav 

informačního a orientačního systému jak venkovního tak vnitřního a také zaznačen ve 

výkresové části. 

 

V návrhu jsem se zaměřil na nedostatky systému a navrhl nové řešení pro centrální 

tabule, podlažní tabule, kancelářské tabule, kancelářské štítky a piktogramy s jejich 

umístěním. Při navrhování jsem se držel zásad uvedených v teoretické části této práce. 

Tento návrh poslouží zejména návštěvníkům a to i návštěvníkům s tělesným či zdravotním 

postižením, pro které se původně neznámá budova stane pomocí navrhnutého 

informačního a orientačního systému přehlednější, zabrání se případům kdy je návštěvník 

v budově dezorientován a urychlí se proces dostání se k požadovanému cíli.  

 

Jelikož zatím nevznikla žádná vyhláška zabývající se informačním a orientačním 

systémem, může tato práce posloužit jako předloha pro navrhování informačního a 

orientačního systému pro jiné budovy či komplexy.  
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