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Bakalá ská práce na téma „Informa ní a orienta ní systém školské budovy“ se zam uje na 

orienta ní, informa ní a bezpe nostní systém ve školní budov . Tato práce byla aplikována 

na ZŠ Hornickou v Hlu ín . Práce se zam uje na tyto ásti: 

V první ásti se zaobírám otázkou, co vše pat í do informa ního a orienta ního 

systému. Konkrétn  rozd lením t chto systém  umíst ných v exteriéru a interiéru.  

V druhé ásti jsou ešeny zásady pro správný návrh systému, jako je písmo, barva, 

jednoduchost, p ehlednost, a umíst ní. 

T etí ást je zam ena na podrobný popis návrhu vnit ního informa ního systému 

na ZŠ Hornická. Návrh obsahuje centrální tabuli, exteriérovou tabuli, patrovou orienta ní 

tabuli, popisové kancelá ské cedulky, piktogramy, ísla místností a evakua ní tabulky. 

Ve tvrté ásti je navrženo možné bezbariérové ešení na ZŠ.  

 

Cílem bakalá ské práce bylo vytvo it jednoduchý a p ehledný informa ní a 

orienta ní systém s bezbariérovým p ístupem na ZŠ Hornické v Hlu ín .  
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The following bachelor thesis called “Information and orientation system of a school 

building“ focuses on orientation, information and security system in a certain school 

building. This research has been applied to the primary mining school in Hlu ín. 

The first part of this work deals with everything that comes under information and 

orientation system located both in exterior and interior of the building. The second part 

focuses on instructions given for an accurate design of the system such as writing fonts, 

colour, simplicity, correct arrangement and placement.  

The third part contains detailed description of the design of an interior information 

system in the mentionned primary school. This design includes central board, exterior 

board, orientation board for each floor, instructive office signs, pictograms, room numbers 

and evacuation boards. A wheelchair accessible system is then suggested in the fourth part.  

 

The main aim of the bachelor thesis was to design a simple but instructive 

information and orientation system with a wheelchair access in the primary mining school 

in Hlu ín.  
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1. ÚVOD 

 

Informa ní a orienta ní systém slouží jako dobrý podklad pro orientaci v budov . Systém 

by m l mít místo v každé budov , které je ur ena ve ejnosti.  

 

 D ležitým faktorem pro správnost a funk nost systému je propracovanost. Informa ní 

a orienta ní systém by m l být p ehledný a snadno pochopitelný. V objektu by m l být 

systém umíst n v bezprost ední blízkosti vstupního prostoru. V ásti vstupního prostoru 

bývá uživatel neznámým prostorem dezorientován. V areálech by m l systém nalézt 

uplatn ní také v blízkosti vstupních prostor do areálu, i u vstupních bran do komplexu.  

 

Jelikož se v bakalá ské práci zaobírám návrhem informa ního a orienta ního systému, 

je nutné zohlednit p edpokládaný výskyt osob s pohybovým i zrakovým postižením.  

 

1.1 P edm t bakalá ské práce 

 

Bakalá ská práce by m la obsahovat návrh informa ního a orienta ního systému 

v základní škole Hornická v Hlu ín . Práce bude obsahovat také návrh hygienického 

za ízení a zp ístupn ní osob s omezenou schopností pohybu do 2.NP v pavilonu A. 

 

1.2 Cíl bakalá ské práce 

 

Cílem mé bakalá ské práce bylo vytvo it informa ní a orienta ní systém v základní škole 

Hornická Hlu ín. V této ásti jsem se zam ila na návrh: 

 

Exteriérová tabule – umíst na p ed hlavním vstupem do objektu 

Centrální tabule - umíst né u centrálního vchodu do budovy  

Patrová tabule - umíst na v pavilónech A-F v 1.NP a 2.NP 

Kancelá ské cedulky, t ídní cedulky, ísla místností, ísla há k  v šatn  

Piktogramy – WC, sprchy, jídelna 

Evakua ní plán, evakua ní tabulky 

Podlahová orientace 
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Bezbariérový pavilon + hygienické za ízení v n m  

 

1.3 Podklady pro ešení bakalá ské práce 

 

Podklady k základní škole Hornická, která je ešena v mé bakalá ské práci, jsem obdržela 

v již zmi ované základní škole.  

 

1.4 Charakteristika základní školy 

 

Základní škola Hornická je z pohledu informa ního a orienta ního systému 

nezabezpe ená. V ZŠ se v sou asné chvíli nachází informa ní systém a to  ve form  

kancelá ských, kabinetových a t ídních tabulek. V orienta ním systému je z ejmé pouze 

umíst ní evakua ních tabulek. Z pohledu  
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2. INFORMA NÍ A ORIENTA NÍ SYSTÉM BUDOV 

 

Orienta ní a informa ní systémy lze rozd lit do t í skupin: 

 Orienta ní systém 

Má za úkol dovést návšt vníka k ur itému cíli. Nap íklad k budov , místnosti, atd. 

 Informa ní systém 

Informa ní systém podává pouze informace informa ní, nikoli naviga ní. Nap íklad ú ední 

tabule, rozvrh atd.. 

 Bezpe nostní systém 

Systém používá bezpe nostních tabulek a zna ek. Vzhled a umíst ní tabulek je dáno 

zákonem . 405/2004 Sb.. Tento zákon stanovuje vzhled únikových zna ení, technické 

zna ení a požárn -bezpe nostní zna ení. 

 

2.1. Informa ní a orienta ní systém 

 

Orienta ní systém je systém vnit ního, ale i venkovního zna ení budov. Základním úkolem 

systému je podat uživateli, pop . návšt vníkovi jednozna nou informaci o daném prostoru 

a míst , kde se uživatel momentáln  nachází. Systém by m l jednozna n  definovat, kde se 

nachází ur itý cíl (místnost, kancelá , t ída, budova, …) a jak se k t mto cíl m uživatel 

jednoduše a rychle dostane.  

 

Systém by m l dát objektu jednotící ráz, a tímto také vy ešit otázku personálních i 

provozních zm n v budov . Jednotlivé ásti orienta ních systém  by m li být navrženy 

tak, aby je bylo možné dle pot eby vym nit za nové. 

 

ešení systému by m lo být snadno pochopitelné také pro osoby s omezenou 

schopností orientace v prostoru. Je možné pro usnadn ní této situace vy ešit orienta ní 

systém s pomocí piktogram .  
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2.2. Poloha systému 

 

2.2.1. Informa ní a orienta ní systém v exteriéru 

 

Venkovní systém se vyskytuje jako mezník ve m stech, areálech i v p írod .  Slouží 

k orientaci v míst , kde se práv  uživatel nachází, pomáhá uživateli stanovit sm r trasy 

k ur itému cíli a slouží také k poskytnutí informací o konkrétních objektech. Mimo jiné 

m že uživatele informovat nejen o aktuálním míst , ale m že podat adu dalších 

užite ných informací.   

 

V exteriéru by m l být tento systém umis ován na frekventovan jších místech. Zde by 

nem l uživatel m nikterak zavázet. Tento informa ní a orienta ní systém by m l být 

dostupný lidem se zdravotním postižením. Je nutné se zam it na osoby sedící na vozíku. 

Informace by m li být umíst ny tak, aby se sedící osob  zobrazili v jejím zorném poli. 

Venkovní orienta ní systémy jsou tvo eny orienta ními panely s mapou, informa ními 

panely, šipkami a sm rovkami, totemy, výv snými sk ín mi, nebo sv telnými panely atd. 

 

Na veškeré za ízení v exteriéru by m l být brán z etel na odolnost v i pov trnostním 

vliv m. M la by být zajišt na dlouhá životnost a stálost barev. Z hlediska bezpe nosti by 

m la být orienta ní tabule upevn na tak, aby byla zajišt ná dobrá stabilita. 

 

2.2.1.1. Materiál tabule v exteriéru 

 

Venkovní orienta ní systémy mají velikou škálu p sobnosti a používají se v prostorách 

p ed objekty, na parkovištích, v pr myslových zónách, na pozemních komunikacích a 

jinde. Tudíž je nutné dbát na materiál, z kterého je tato tabule vyrobena. Výrobci v t chto 

p ípadech dávají p ednost u rozm rov  menších tabulí hliníkovým profil m. U rozm rové 

v tších tabulí se p iklání lidé k cen , proto je výhodn jší hliníkový materiál zam nit za 

desky z p n ného PVC. 
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2.2.1.2. Typy venkovního informa ního a orienta ního systému 

 

 orienta ní panel 

 informa ní panel 

 orienta ní plán areálu 

 totemy, pylony 

 sm rovky, výstr ky 

 zna ení budov 

 zna ení firem 

 seznamy firem v budovách 

 

Orienta ní panel  

Umíst ní tohoto panelu je vhodné p edevším ve m stech, kde je orientace pro jedince 

velice komplikovaná. Umis ují se na ni p evážn  nejvýznamn jší místa ve m st , které by 

cht l lov k nejpravd podobn ji navštívit. Orienta ní tabule je opat ena v tšinou 

legendou. Ve v tších m stech je p edpoklad výskytu tabulí se zvukovou kulisou. Tyto 

panely jsou velice efektivní, jelikož je zde možnost zvukové kulisy i v cizojazy ných 

mluvách. Což je pro m sto pozitivní z pohledu cestovního ruchu. Na zvukovém 

informa ním panelu si návšt vník navolí ur itou íselnou kombinaci na klávesnici a poté 

provází mluvené slovo. S mluveným slovem bývá zárove  místo ozna eno sv telnou 

signalizací na panelu. 

 

Obr. 1- P íklad orienta ního panelu v Ostrav  

Zdroj: vlastní fotodokumentace 
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Informa ní panel 

Tento systém podává pouze informace informa ní nikoli naviga ní. Na t chto systémech 

se umis ují p edevším informace o daném míst , jeho historii pop ípad  lokální 

zajímavosti.  

 

K tomuto druhu panel  se také adí nap íklad vitríny, ú ední tabule, rozvrhy atd..  

 

 

Obr. 2- P íklad informa ního panelu v hornickém muzeu v Ostrav  – Pet kovicích 

Zdroj: [15] 

 

Orienta ní plán areálu 

Orienta ní plán umis ujeme p edevším na frekventované místo v areálu. V této situaci se 

jedná o vstupy a záchytné body v komplexu. Plán nám má zajistit p ehlednost v daném 

prost edí. Plán by m l obsahovat legendu, která bude pro návšt vníky p ehledná a lehce 

pochopitelná. Tímto faktem by se m l ídit i celý plán areálu. Dá se íci, že v jednoduchosti 

je síla. 
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Obr. 3- P íklad orienta ního plánu areálu Vítkovické nemocnice 

Zdroj: vlastní fotodokumentace 

 

Totem, pylony 

Totem je systém zna ení, který se umis uje v exteriéru. Je vhodný zejména pro zna ení 

areálu a venkovních rámovacích systém . V areálech obchodních st edisek p edstavuje 

ú inný krok k p itažení pozornosti zákazníka. Totem má masivní konstrukci a je velice 

efektivní. P i použití v exteriéru má výborné vlastnosti v i pov trnostním vliv m. 

Nevýhodou t chto systém  je, že pot ebujeme stavební povolení.  
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Obr. 4- P íklad totemu v obchodním st edisku Olympia Olomouc 

Zdroj: [16] 

 

Sm rovky, výstr ky 

Sm rovky jsou ur eny k ozna ování názv  ulic, sm ování na významná místa a na 

d ležitá místa ur ených subjekt . V podstat  nám napomáhají p i orientaci i sd lují 

dopl ující informace. Své místo nacházejí jak v interiéru, tak i v exteriéru. 

 

 

Obr. 5- P íklad sm rovky v Hlu ín  

Zdroj: vlastní fotodokumentace 
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Zna ení firem 

Zna ení by na objektu m lo být umíst no tak, aby zákazníky informovalo o míst  

p sobnosti dané firmy. Budovy ozna ujeme r znými nápisy, štítky, nebo cedulkami. 

 

 

Obr. 6- P íklad ozna ení firmy v Ostrav  

Zdroj: vlastní fotodokumentace 

Seznam firem v budovách 

V tomto p ípad  se v tšinou jedná o tabulku, která nás uživatele informuje o spole nosti a 

její provozní dob . 

 

2.2.2. Informa ní a orienta ní systém v interiéru 

V interiérech umis ujeme centrální tabuli v bezprost ední blízkosti vstupního prostoru. 

Díky tabuli je patrné základní len ní budovy. Vnit ní systém je d ležitou sou ástí objektu 

a dává mu jednotící ráz. Slouží k orientaci nov  p íchozích uživatel  do neznámého 

prost edí. Jak již bylo d íve zmín no v p edchozím odstavci ani tato centrální tabule by 

nem la nikterak zavázet návšt vník m a informace by m ly být zobrazeny tak, aby byly 

p ehledné i pro lidi se zdravotním postižením (osoby sedící na invalidním vozíku, osoby se 

zrakovým postižením). 

 

P i návrhu by se m lo dbát na barevnost systému, modularitu, flexibilitu, velikost 

použitého písma, využití piktogram  a sm rování návšt vník  v budov  k ur itému cíli. 

V interiérech by m l být tento systém p ehledný a nem l by obsahovat žádné složité ešení. 

Pro systém je d ležitá jednoduchost a p ehlednost. 
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Vnit ní orienta ní systémy jsou tvo eny orienta ními panely se schématem objektu, 

hlavními a patrovými informa ními tabulemi, kancelá skými cedulkami, piktogramy, 

únikovým a bezpe nostním zna ením. 

 

Systém uvnit  objektu by m l jednoduše reagovat na p ípadné zm ny, nap . personální. 

Tímto je zamýšleno s vým nou jmenovek na dve ích i centrálních tabulích uvnit  objektu. 

Z finan ního hlediska je výhodn jší zm na jednotlivých ástí centrální tabule.  

 

2.2.2.1.Materiál tabule v interiéru 

U systém  výrobci využívají t chto materiál : hliník s eloxovaným povrchem, plast, d evo, 

nerez, pozinkovaný plech, mosaz, sklo atd.. M žeme vid t také desky, které jsou polepeny 

samolepící fólií. V dnešní dob  je u informa ních systém  využit jako materiál p evážn  

hliník. Hliníkové profily se dopl ují plastovými lištami, do kterých se vkládají jednotlivé 

cedulky, jmenovky, ukazatele atd. Vkládání jednotlivých cedulek umož uje v tší 

variabilitu. Vým nu m žeme provést okamžit , bez demontáže i nákupu nových tabulí a 

štítk . 

 Výb r materiálu je p evážn  d ležitý s ohledem na odlesky, i trvanlivost. 

 

2.2.2.2.Typy vnit ního informa ního a orienta ního systému 

 hlavní orienta ní (centrální) tabule 

 patrová orienta ní tabule 

 únikové zna ení 

 protipožární zna ení 

 bezpe nostní zna ení 

 piktogramy 

 kancelá ské cedulky 

 ísla místností 

 sm rovky, výstr ky 

 

Hlavní orienta ní (centrální) tabule 

Tato tabule je umis ována v okolí vstupních prostor, v halách atd.. Má nám podat aktuální 

informaci o organiza ní struktu e objektu. P edstavuje prvotní p ehled o míst , kde se 

práv  nacházíme. Tato tabule je jedna z nejd ležit jších tabulí orienta ního systému.  
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P i návrhu je nutné dbát na p ehlednost, barvu, druh a velikost použitého písma a 

mnoho dalších nezbytných v cí. 

 

Obr. 7- P íklad hlavní centrální tabule ZŠ Mati ní Ostrava 

Zdroj: vlastní fotodokumentace 

Podlažní tabule 

Tato tabule nám pouze specifikuje jednotliv  daná podlaží. Má stejný princip jako tabule 

centrální. Ve zkratce se snaží návšt vníky dovést do místa jejich ur ení. M la by 

obsahovat ísla místností, orientace kam jít, jestli vpravo i vlevo, ale m žou obsahovat 

také názvy jednotlivých místností i jména zam stnanc . Vkládání je velice variabilní. 

 
Obr. 8- P íklad podlažní tabule ZŠ Mati ní Ostrava 

Zdroj: vlastní fotodokumentace 
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Únikové zna ení 

Únikové zna ení využívá r zných bezpe nostních tabulek a zna ek, které jsou dány 

zákonem .405/2004 Sb.. Zákon .405/2004 Sb. nám p esn  specifikuje, jak mají tyto 

tabulky vypadat. Od 1.1.2003 je povinné použít tzv. fotoluminiscen ní tabulky tj. samo 

svítící. Velikost zna ek se navrhuje vzhledem k maximální viditelné vzdálenosti a 

p dorysnému uspo ádání objektu. 

 

 

Obr. 9- P íklad únikového zna ení 

Zdroj: [14] 

 

Protipožární zna ení 

Požárn  bezpe nostní zna ení slouží k ozna ení ur itého za ízení, k p ípadné likvidaci 

ohn , požáru, následk m havárií i p sobení jiných živl . Jakým je nap . hasící p ístroj, 

požární žeb íky, hydrant atd. M žeme jimi vyzna ovat i zákazy a p íkazy požární ochrany. 

Protipožární zna ky mají tvercový tvar. 

 

 

 

Obr. 10- P íklad požárního zna ení 

Zdroj: [14] 
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Piktogramy 

Piktogramy jsou d ležitou sou ástí objektu. Využití mají jak v exteriéru tak v interiéru. 

Piktogramy se využívají ve všech škálách. M žeme je vid t v mapách, na silnicích, u 

sportu jako nap . v orienta ním b hu atd.. Piktogramy by m ly být znázorn ny jednoduše a 

pro lov ka by m ly být lehce rozpoznatelné. Mají objasnit na první pohled sv j význam. 

Symboly, které jsou využívány, mají specifickou podobnost se skute nou v cí, nebo 

inností, která se v místnosti odehrává. Grafické prvky mají p edem ur ené zvyklosti. 

 

  

  

Obr. 11- P íklad piktogram  

Zdroj: [13] 

 

Kancelá ské cedulky 

Kancelá ské cedulky je možné využít všude. Umis ují se ve známé a stabilizované poloze. 

Cedulky obsahují nap . ú el místnosti, nebo jména osob, které v dané místnosti sídlí. 

Cedulky jsou umis ovány vedle dve í (na stran  kliky) v optimální výšce 1500 mm a ve 

vzdálenosti 200mm od dve í. (viz. obr. 12) Vhodná výška použitého písma 15-50 mm.     
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obr. 12-  Umíst ní kancelá ské cedulky u dve í,  

Zdroj: prezentace Ing. R. Zda ilové, Ph.D. 
 
 

ísla místností 

ísla místností umis ujeme p evážn  na dve ní k ídla, nebo rovnou na kancelá ské 

cedulky. Cedulky umis ujeme doprost ed dve ního k ídla do výšky 1600 mm. íslování 

má usnadnit orientaci v jednotlivých podlažích. 
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3. ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ INFORMA NÍHO A 
ORIENTA NÍHO SYSTÉMU 

 

Zásady návrhu informa ního a orienta ního systému: 

 p ehlednost 

 jednoduchost 

 zvolený druh písma (fontu) 

 zvolené barvy písma a podkladu 

 vhodné umíst ní systému 

 

3.1. P ehlednost 

 

P ehlednost systému závisí na nutném minimu uve ejn ných informací. Vliv na tuto 

p ehlednost je dán správným zvolením druhu a velikosti použitého písma (viz kapitola 3.2. 

Písmo (font)).  Velký vliv na p ehlednost systém  má také zvolený druh podkladního 

materiálu (viz tab.2). Podkladní materiál by m l být matný, nikoliv lesklý. Lesklý materiál 

nám neumož uje správné vnímání uve ejn ného textu, jelikož je zde zna né riziko odlesk  

z okolních sv tel. Dalším p íkladem dodržení p ehlednosti je použití jednoduchých 

grafických symbol .  

 

3.2. Písmo (font) 

 

Použitý druh písma by m l být p ehledný a itelný. itelnost písma by m la být umožn na 

i v mén  osv tlené ásti místností. 

 

Vhodná výška písma se pohybuje v rozmezí 15-50 mm. Tato výška písma by se 

m la respektovat. Tlouš ka obrysu písmen je stanovena v závislosti na výšce písma a to 2-

5 mm. Vystouplé reliéfní písmo má mít optimální tlouš ku 1-5 mm. Reliéfní písmo nemá 

být ostré nebo drsné. 

 

Velikost písma je v závislosti na horizontální vzdálenosti. (viz. tab.1 ) 
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Shrnutí: 

 p ehledné 

 itelné 

 výška písma 15-50 mm 

 obrys písma 1-5 mm 

 

tab 1. Velikost písma v závislosti na výšce od podložky a horizontální vzdálenosti  

Zdroj: [8] 

 

mén  než 1830 mm 16 mm

více než 1830 mm

16 mm plus 3,2 mm na každých 

305 mm horizontální vzdálenosti 

pohledu v tší než 1830 mm

mén  než 4570 mm 51 mm

více než 4570 mm

51 mm plus 3,2 mm na každých 

305 mm horizontální vzdálenosti 

pohledu v tší než 4570 mm

mén  než 6400 mm 75 mm

více než 6400 mm

75 mm plus 3,2 mm na každých 

305 mm horizontální vzdálenosti 

pohledu v tší než 6400 mm

1015 - 1780 mm

1780 - 3050 mm

více než 3050 mm

Výška od podložky
Horizontální vzdálenost 

pohledu
Minimální výška znaku

 
 

 

 

3.3. Barva písma a podkladu 

 

D ležitou roli u informa ního systému hraje barva. Barva je významným nositelem 

informací. Barevné tóny a jejich r zné odstíny se používají jak v oblasti orienta ní, tak v 

estetické, emotivní a psychologické. 

 

itelnost zvýšíme vhodným zvolením barvy písma a barvy pozadí. Kontrast je 

nedílnou sou ástí vnímání informací lidským okem. Pohled na nesprávn  zvolené barvy 

m že zp sobit uživatel m adu problém . 

 

Zde je ukázka vhodné barvy podkladu k ur ité barv  písma. (viz. tab.2 ) 
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tab.2 Vhodné barvy podkladu a písma pro orienta ní systémy 

Zdroj: [6] 

 
Základní 
pozadí 

Barva popisu, znaku      

 erná bílá fialová modrá tyrkys zelená žlutá ervená 
erná  + +  + + + - 

bílá +  + + - - - + 
fialová + +  - - - - - 
modrá - + -  + - + - 
tyrkys + - - +  - - - 
zelená + - - + -  - - 
žlutá + - + + - -  - 
ervená - + - - - - +  

 
 
 
3.4. Vhodné umíst ní 

 

Informa ní tabule se umis ují do míst, kde nebudou uživateli zavázet a kde bude uživatele 

okamžit  informovat. Tímto místem jsou prostory u vchodových dve í, i schodiš ových 

ramen. Optimální výška na umíst ní t chto tabulí je 1500 mm na osu tabule. Umíst ní je 

vhodné na osv tlené místo, v d sledku dobré itelnosti. 

 

 Kancelá ské cedulky mají stejné výškové uspo ádání jako informa ní tabule. 

Cedulky se umis ují vedle zárubn  dve í na stran  kliky. A to ve vzdálenosti 200 mm od 

zárubn .  
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obr.13-  Výškové umíst ní informa ní tabule i kancelá ských cedulek  
Zdroj: prezentace Ing. R. Zda ilové, Ph.D. 

 

 

3.5. Bezpe nostní tabulky 

 

3.5.1. Zna ky 

Máme mnoho druh  zna ek, ale rozeznáváme p edevším malé skupiny zna ek, které se 

uplat ují ve vymezeném okruhu a dále velké skupiny zna ek, kterými jsou zna ky 

bezpe nostní. Bezpe nostní zna ky m žeme dále rozd lovat dle zp sobu vyjád ení. 

 

P íklady zna ek: 

 rozkazovací zna ky 

 výstražné zna ky 

 informa ní zna ky 

 

3.5.1.1. Informa ní zna ky 

Informa ní zna ky mají vliv na usm rn ní innosti uživatel , v p ípad  astých i 

opakovaných inností. Tyto zna ky mají vliv na klidný pr b h t chto situací. Informa ní 

zna ky jsou astým ešitelem orientace v neznámém prost edí. Umož ují tedy bezpe nou 

orientaci. V této souvislosti je zde také p ímá návaznost na zna ky bezpe nostní.  
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3.5.1.2. Bezpe nostní zna ky 

Bezpe nostní zna ky mají p ímou návaznost na zna ky informa ní a ohledem na riziko 

orientace v neznámém prost edí. Bezpe nostních zna ek je využito i p i všeobecné 

orientaci v objektech. Bezpe nostními zna kami jsou uvád ny stavy r zných výstrah, 

zákaz  a p íkaz .  

 

3.5.2. Barva  

Použití barev jako bezpe nostních sd lení vychází z p edem ur ených a spole ensky 

p evzatých význam  pro jednání lov ka viz. tab. 3. Pro bezpe nostní zna ení se využívá 

teplých a studených tón . Teplými tóny jsou barvy ervená a žlutá. Naopak studenými 

tóny jsou barvy modrá a zelená.  

 

Žlutá barva je specifická pro ur ité nebezpe í a výstrahu. ervená barva nám 

symbolizuje zákaz, anebo bezprost ední ohrožení. Naopak zelená barva symbolizuje 

pohodu a bezpe í pro uživatele. Proto je tato barva používána v bezpe nostním zna ení. 

Modrá barva má dva významy, a to p íkazový a informa ní.  

 

tab.3  Bezpe nostní barvy  

Zdroj: [5] 

barevný tón význam 

ervená zákaz, st j 

žlutá nebezpe í, výstraha 

modrá p íkaz k zajišt ní bezpe í (kruh) 

zelená bezpe í, volno 

 
 
 
 

3.5.3. Tvary  

Pro jednání lov ka nese d ležitou roli i tvar bezpe nostních zna ek. Zna ky se d lí podle 

toho, jakým zp sobem, se bude sd lení podávat. Zna ky se d lí na rozkazovací, výstražné 

a informa ní. 

 Zna ky p íkazu jsou tvaru kruhového. 50% plochy zna ky zaujímá modrá barva. 

No pozadí modré barvy vystupuje bílá barva v podob  symbolu, bez orámování. 
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 Výstražné zna ky jsou tvaru trojúhelníkového. 50% v tomto p ípad  zaujímá barva 

zpravidla žlutá. Na pozadí této barvy vystupuje symbol barvy erné. 

 

 Informa ní zna ky jsou tvaru tvercového. Také zde zaujímá barva 50% a v tomto 

p ípad  je to barva modrá, nebo zelená. Na pozadí vystupuje kontrastní bílý symbol.  

 

tab.4  Základní tvary zna ek –  

Zdroj: [5] 

 

geometrický tvar význam 

kruhový rozkazovací:         zákaz 
                               p íkaz 
rovnostranný trojúhelník výstražný:            nebezpe í 
                               výstraha 
tvercový informa ní:           informace 

                                instrukce 
 
 
 

tab.5  Kombinace barvy a tvaru  

Zdroj: [5] 

 

barva a tvar význam 
kontrastní barva 

pozadí symbol
ervený kruh (mezikruží se 

šikmým pruhem) 
zákaz, st j 

bílá erná 
žlutý trojúhelník (s erným 
okrajovým pásem) 

nebezpe í, výstraha, pozor 
bílá erná 

zelený tverec informace o nebezpe í  --- bílá 
modrý kruh p íkaz  --- bílá 
modrý tverec všeobecné informace  --- bílá 
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4. NÁVRH VNIT NÍHO INFORMA NÍHO SYSTÉMU ZŠ 
HORNICKÉ V HLU ÍN  

 
4.1. Centrální tabule 

 

Centrální tabule bude umíst na u hlavního vchodu v 1.NP, na jižní stran  objektu. Názorné 

umíst ní centrální tabule je na výkrese .10. Rozm r této tabule byl navrhnut 1250 x 2400 

mm. Znázorn ní centrální tabule je na výkrese .3. Dle znázorn ní je z ejmé barevné 

provedení této tabule. Barvy na tabuli nám znázor ují barvy pavilón . Pro každý pavilón 

byla stanovena zvláš  barva malby, která umožní zvláštní orientaci v objektu. Uživatel se 

bude v tomto p ípad  orientovat dle barev.  

 

 Informace uve ejn né na tabuli budou následující – rozd lení dle jednotlivých 

pavilon  s odkazem na jednotlivé t ídy, družiny, specializované u ebny, t locvi nu a 

administrativní ást. Všechny jednotlivé ásti jsou odkazovány pomocí šipek. 

 

 Centrální tabule bude ukotvena na ze  a bude umíst na ve výšce 1500 mm (od 

podlahy k st edové ose tabule). 

 

 Tabule je vyrobena z hliníku. Povrchová úprava tabule bude provedena z eloxu 

z následujících barev – st íbrná, žlutá, ervená, modrá, fialová, zelená a oranžová (viz. 

výkres . 3, obr. .14). Barvy budou matné. Vyobrazené informace na tabuli budou 

provedeny tišt nou formou pomocí tepeln  chemické technologie. Barva popisu erná. Typ 

vyobrazeného písma Ariel. Velikost písma 30mm.  

 

 Systém tabule bude maximáln  variabilní z d vodu finan ních prost edk  a 

organiza ních zm n v ZŠ Hornické. Informace na tabuli se budou dle pot eby m nit 

prost ednictvím b žné tiskárny. A to tiskem na samolepící papír. 
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ORIENTA NÍ TABULE
ZŠ Hornická, Hlu ín

 1 PODLAŽÍ 1 PODLAŽÍ 1 PODLAŽÍ 1 PODLAŽÍ 1 PODLAŽÍ 1 PODLAŽÍ

T ÍDA 1.A T ÍDA 5.A DRUŽINA JÍDELNA T ÍDA 9.B T locvi na

T ÍDA 1.B T ÍDA 6.A DRUŽINA T ÍDA 9.C

T ÍDA 2.A T ÍDA 6.B DRUŽINA DÍLNY

2 PODLAŽÍ 2 PODLAŽÍ 2 PODLAŽÍ 2 PODLAŽÍ 2 PODLAŽÍ

T ÍDA 3.A T ÍDA 7.A T ÍDA 8.A PO ÍTA . U EBNA U EBNA FYZIKY

T ÍDA 4.A T ÍDA 7.B T ÍDA 8.B SBOROVNA U EBNA CHEMIE

T ÍDA 4.B T ÍDA 7.C T ÍDA 9.A PO ÍTA . U EBNA U EBNA CHEMIE

EDITELNA T ÍDA

SEKRETARIÁT

EKONOMKA

PAVILON A PAVILON E PAVILON FPAVILON DPAVILON CPAVILON B

 

Obr. 14- Centrální orienta ní tabule 

 

4.2. Patrová orienta ní tabule 

 

Patrová orienta ní tabule bude umíst na v každém pavilónu ZŠ. Tato tabule bude jak 

v 1.NP tak v 2.NP budovy.  P esné umíst ní patrové tabule je znázorn no na výkrese . 10 

a výkrese .11. Rozm r této tabule byl navrhnut 1000 x 700 mm. Návrh tabule na výkrese 

.5. Barva tabule je navržena s ohledem na malbu v pavilónech.  

 

Patrová orienta ní tabule informuje uživatele o umíst ní t íd, kabinet  a  sociálních 

za ízení. Všechny tyto jednotlivé ásti jsou odkazovány pomocí šipek. 

 

 Ukotvení tabule bude provedeno na zdi. Tabule bude umíst na ve výšce 

1500 mm (od podlahy ke st edové ose tabule). Patrová tabule bude vyrobena z hliníku. 

Povrchová úprava této tabule bude provedena z barvy st íbrné a ervené (matné) 

s eloxovou úpravou. Barva povrchové úpravy (dle výkresu .5), vždy dle malby 

v jednotlivých pavilónech. Vyobrazené informace na tabuli budou provedeny tišt nou 

formou pomocí tepeln  chemické technologie. Barva popisu erná. Typ vyobrazeného 

písma Ariel. Velikost písma 25mm.  

 

Informace na tabuli se budou dle pot eby m nit prost ednictvím b žné tiskárny. A 

to tiskem na samolepící papír. 
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4.3. Kancelá ské cedulky 

Kancelá ské cedulky jsou navrženy na výkrese .16. P esné rozmíst ní t chto cedulek je 

navrženo na výkrese .10 a 11 . Každá cedulka má specifikovanou polohu umíst ní. 

Cedulky budou umíst ny na opa né stran , než jsou ocelové zárubn  dve í. Tudíž na stran  

kliky. Od ocelové zárubn  budou umíst ny ve výšce 1400 mm od podlahy a 200 mm od 

ocelové zárubn . Rozm r t chto cedulek byl navrhnut 185 x 125 mm.  

 

Informacemi uve ejn nými na t chto cedulkách budou – t ída, jméno a p íjmení 

vyu ujícího a jeho funkce.  

 

Ukotvení bude provedeno na ze  pomocí p išroubování. Cedulka bude vyrobena 

z materiálu hliník. Povrchová úprava této tabulky bude provedena z barvy st íbrné (matné) 

s eloxovou úpravou. Vyobrazené informace na tabulkách budou provedeny tišt nou 

formou pomocí tepeln  chemické technologie. Barva popisu erná. Zm na informací na 

tabuli bude provád na pomocí klasické tiskárny. Tisk bude provád n na samolepící papír. 

 

4.4. Piktogramy 

 

Jednotlivé cedulky s piktogramy jsou navrženy na výkrese .16. Specifikované rozmíst ní 

piktogram  je z ejmé na výkrese .10 a 11. Piktogramy budou umíst ny uprost ed 

dve ního k ídla a to ve výšce 1400 mm od podlahy. Velikost všech navržených piktogram  

je o rozm ru 100 x 100 mm. Velikost piktogramu 70 mm. U návrhu jsem použila jako 

p edlohu symboly od firmy ACCEPT, s.r.o.. Firma uvádí na svých stránkách velikosti 

piktogram  80 x 80 mm.  

 

U návrhu jsem se zam ila na bezbariérové WC pro dívky a chlapce. Tytu 

piktogramy byly navrženy takto - umíst ním piktogramu vozí ká e v levém horním rohu, a 

v pravém dolním rohu je umíst n piktogram dívky, i chlapce.  

 

Návrh piktogramu p edstavující jídelnu bylo využito zobrazení lži ky, vidli ky a 

nože. Tento prvek je specifický pro jídelnu jako samotnou. 
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Návrh piktogramu sprch dívek a chlapc  byl navržen takto – v levém horním rohu 

je umíst n piktogram sprchy a v pravém dolním rohu je umíst n piktogram dívky, i 

chlapce. 

 

 Ukotvení cedulky bude provedeno pomocí zadní samolepící zadní strany. 

Piktogram bude vyroben z materiálu hliník. Povrchová úprava  tabulky bude provedena 

z barvy st íbrné (matné) s eloxovou úpravou. Tento materiál zabrání poškrábání. 

Vyobrazení piktogramu na tabulce bude provedeno tišt nou formou pomocí tepeln  

chemické technologie. Barva popisu erná. 

 

4.5. ísla místností 

 

Jednotlivé ísla místností budou umíst ny na dve ních k ídlech uprost ed, a to ve výšce 

1800 mm od podlahy. Rozm r cedulek bude o velikosti 60 x 30 mm. Ukázka navržené 

cedulky ve výkrese .16. 

 

Všechny místnosti jsou ve všech podlažích ozna eny ísly. ísla budou rozd lena 

dle logické posloupnosti. ísla místností p ednostn  vzr stají. ísla místností budou 

vygenerována takto – xn01. Kde x bude ozna ovat pavilon, ve kterém se místnost nachází, 

tedy I-VI. A íslo n ozna ovat íslo podlaží, ve kterém je ur ená místnost, a to 1-2.  

 

 Ukotvení ísla místnosti bude provedeno pomocí zadní samolepící strany. Matriál 

této tabulky bude z hliníku. Povrchová úprava cedulky bude provedena z barvy st íbrné 

(matné) s eloxovou úpravou. Vyobrazení ísla místnosti bude provedeno tišt nou formou 

pomocí tepeln  chemické technologie. Barva popisu erná.  

 

4.6. ísla há k  v šatn  

 

ísla há k  v šatn  budou umíst ny dle výkresu .10. Rozm r cedulky je navrhnut o 

velikosti 45 x 30mm. Ukázka navržené cedulky viz výkres .16. ísla há k  budou 

umíst ny ve výšce 1400 mm od podlahy.  
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 Ukotvení cedulky bude provedeno pomocí zadní samolepící strany na vestav ný 

nábytek v šatnách. Materiál cedulky bude z hliníku. Povrchová úprava cedulky bude 

provedena z barvy st íbrné (matné) s eloxovou úpravou. Vyobrazení ísla místnosti bude 

provedeno tišt nou formou pomocí tepeln  chemické technologie. Barva popisu erná. 

  

4.7. Evakua ní tabulky 

 

Evakua ní tabulky jsou navrženy na výkrese .17. Rozmíst ní t chto tabulek je z ejmé 

z výkresu .10 a 11. Rozm r tabulek byl navržen o velikosti 200 x 50 mm, 200 x 75 mm , 

200 x 100 mm, 200 x 150 mm. Tabulky budou umíst ny v koordinaci dle požadavk  

normy [2 ]. Evakua ní tabulky budou umíst ny ve výšce 1500 mm od podlahy. 

 

 Evakua ní tabulky na únikových cestách musí být i p i p erušení dodávky 

elektrické energie viditelné a rozpoznatelné. A to po dobu nezbytn  nutnou k bezpe nému 

opušt ní objektu. Z tohoto d vodu byly navrženy tabulky fotoluminiscen ní. Tabulky byly 

použity k ozna ení únikových cest a sm ru evakuace osob v budov . 

 

 Ukotvení tabulky bude provedeno pomocí silikonového tmelu. Tabulky budou 

vyrobeny z fotoluminiscen ního plastu tl. 1,3 mm. Piktogram na tabulce je navržen zelené 

barvy. Tabulka barvy bílé. Potisk je odolný ú ink m UV zá ení a pov trnostním vliv m. 

Fotoluminiscen ní tabulka umožní svícení až po dobu 900 minut. 

 

4.8. Exteriérová tabule 

 

Exteriérová tabule bude umíst na u hlavního vchodu do areálu ZŠ Hornické. P esné 

umíst ní exteriérové tabule je znázorn no na výkrese .16. na výkrese .2. Rozm r tabule 

byl navržen 2000 x 1000 mm. Tabule bude umíst na ve výšce 1000 mm od zem . 

 

 Informace uve ejn né na tabuli budou následující – místo kde se uživatel nachází, 

ohrani ení areálu, p ístupový bezbariérový vstup a místo pro sport a volný as. 
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 Ukotvení tabule bude provedeno betonovým základem o výšce 1000 mm. 

Konstrukce bude rámová. Nosná konstrukce tabule bude provedena z válcované oceli o 

pr m ru 60 mm. 

 

Materiál podkladové desky, lamel a stojin bude z profilovaného hliníku. Povrchová 

úprava st íbrný elox (matné barvy).  Vyobrazení plánu bude provedeno pomocí polep . 

Polepy budou provedeny samolepícími fóliemi.  

 

4.9. Podlahová orientace 

 

Podlahová orientace je znázorn na na výkresech . 6 a 7. P i návrhu bylo nutné pozastavit 

se nad nedostatky s ohledem na materiál a vizuální vzhled podlahové konstrukce. Stávající 

stav nepodával orienta ní charakter.  

 

 Materiál podlahové krytiny bude vinyl. Tento materiál dává podlaze elasticitu, je 

odolný v i náraz m a slune nímu zá ení, skvrnám a škrábanc m. S ohledem na školní 

prost edí je tento materiál vhodný z hlediska vysoké zát že. Materiál spl uje také funkci 

protiskluznou.  
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5. NÁVRH BEZBARIÉROVÉHO EŠENÍ OBJEKTU ZŠ 
HORNICKÁ V HLU ÍN  

Stávající objekt základní školy Hornické je z pohledu bezbariérového využití nevhodn  

ešen. Jedná se o ešení vstup  z hlavního spojovacího traktu do chodeb jednotlivých 

pavilón . Sou asn  s ešením vstup  do pavilón  je nutno nov  navrhnout a vy ešit 

stávající hygienické za ízení. Bezbariérové zp ístupn ní bylo vy ešeno v pavilónu A. 

 

5.1. Vstup do objektu 

 

Stávající hlavní vstup do objektu je ešen z ulice Hornická. Jedná se o bezbariérový 

p ístup. Venkovní chodník s povrchovou úpravou – litý asfalt, položen v rovin . Vstup do 

objektu je bez výškového p evýšení. Ší ka stávajícího vstupu 1000 mm. Dve e bezprahové.  

 

5.2. Vstup do pavilonu 

 

5.2.1. Stávající stav 

Stávající spojovací ást mezi hlavním traktem a chodbou jednotlivých pavilon  je tvo ena 

dv ma schodiš ovými stupni, výšky 100 mm. Sou ástí schodišt  není zábradlí. Viz. výkres 

.12. 

 

5.2.2. Navrhovaný stav 

Stavebními úpravami dojde k demolici stávajícího nevyhovujícího schodišt  a vybudování 

nové bezbariérové spojovací ásti. Viz. výkres .13. 

 Rampa byla navržena dle [1 ] a [4 ]: 

 

 p ed nástupem a výstupem na rampu se nachází manipula ní prostor o rozm ru 

1500 mm 

 délka rampy 3350 mm 

 ší ka rampy 2650 mm 

 sklon rampy 1:16,75 

 zábradlí s madlem osazeným ve výšce 900 mm 

 povrch rampy rovný, pevný a upravený proti skluzu 
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5.3. Hygienické za ízení 

 

5.3.1. Stávající stav 

Bezbariérové hygienické za ízení nevyhovuje platné vyhlášce . 398/2009 Sb. Stávající 

stav vyobrazen na výkrese .12. Hygienické za ízení ve stávajícím stavu je provedeno o 

rozm ru záchodové kabiny 1350 x 790 mm. Dle vyhlášky [1 ] by m l být spln n minimální 

rozm r záchodové kabiny pro rekonstruované objekty 1800 x 2150 mm. Vzdálenost 

záchodové mísy od zdi v osové vzdálenosti je v dnešní dob  380 mm, vyhláška [1 ] 

požaduje minimální rozm r 450 mm. Ve stávajícím stavu také nevyhovuje stávající vstupní 

prostor k hygienickému za ízení. Stávající vstupní prostor je ší ky 1100 mm. Vyhláška [1 ] 

požaduje, minimální ší ku manipula ního prostoru 1500 mm.  

 

5.3.2. Navrhovaný stav 

Z tohoto d vodu dojde dle návrhu k zrušení stávajícího hygienického za ízení pro dívky. 

Stávající za ízení pro chlapce bude ponecháno beze zm n.  

Nov  budou navržena dv  bezbariérová hygienická za ízení. A to WC dívky a WC 

chlapci. Nový stav viz. výkresy .13, 14, 15. Bezbariérová WC budou využívána dívkami. 

Bezbariérové kabiny byly navrženy následovn : 

 

 sv tlá ší ka vstupních dve í 900 mm 

 dve e otvíravé sm rem ven z místnosti, opat eny z vnit ní strany vodorovným 

madlem p es celou ší ku dve í ve výšce 800 mm 

 klika navržena ve výšce 1000 mm od podlahy 

 rozm r záchodové kabiny 2450 x 1930 mm 

 horní hrana sedátka záchodové mísy ve výšce 460 mm nad podlahou 

 záchodová místa osazena v osové vzdálenosti 450 mm od bo ní st ny 

 prostor u záchodové mísy umož uje elní a bo ní nástup 

 po obou stranách záchodové mísy umíst ny madla ve výšce 600 mm nad podlahou 

a ve vzájemné vzdálenosti 600 mm 

 madla p esahují záchodovou mísu o 100 mm 

 ovlada  signaliza ního systému nouzového ovládání umíst n ve výšce 800 mm nad 

podlahou 

 umyvadlo opat eno stojánkovou výtokovou baterií 
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 horní hrana umyvadla ve výšce 800 mm nad podlahou 

 u umyvadla umíst no svislé madlo ve výšce 600mm nad podlahou a délky 500 mm 

 nad umyvadlem umíst no sklopné zrcadlo ve výšce 1000 mm nad podlahou 

 

5.4. Plošina 

 

P ístup v pavilonu A z 1. NP do 2. NP je dle návrhu vy ešen pomocí šikmé schodiš ové 

plošiny CPM 300 od firmy MANUS, spol. s.r.o.. Nosnost plošiny je 250kg. Rozm r 

p epravní desky 1400 x 900 mm. 

 

 Plošina má snadné ovládání, nenáro nou údržbu a spolehlivý provoz.  

 

 

Obr.15 Šikmá schodiš ová plošina CPM 300 

Zdroj: [12] 
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6. ZÁV R 

 
 

Cílem bakalá ské práce bylo vytvo it p ehledný, jednoduchý informa ní a orienta ní 

systém pro ZŠ Hornickou v Hlu ín . V sou asnosti se v ZŠ nachází informa ní systém ve 

form  kancelá ských, kabinetových a t ídních tabulek. V orienta ním systému je z ejmé 

pouze umíst ní evakua ních tabulek. Tento systém zna ení je pro daný ú el a pro typ 

ešeného objektu neposta ující. Z tohoto pohledu dochází k jeho novému návrhu. Dále je 

ešen bezbariérový p ístup v ešeném objektu. 

 

P i návrhu systém  jsem se zam ila na návrh informa ního a orienta ního 

systému. Nov  byla navržena exteriérová tabule, centrální tabule, patrová podlažní tabule, 

kancelá ské cedulky, piktogramy, ísla místností, ísla há k  v prostoru šatn , evakua ní 

únikové tabulky a nov  navržená podlahová orientace. Veškeré tyto orienta ní a popisové 

prvky jsou zpracovány v p ehledné výkresové dokumentaci.  

 

Stávající p ístupové možnosti byly nov  vy ešeny. Jedná se p edevším o nový 

p ístup pro prostoru pavilonu A ze spojovacího traktu. Stávající vyrovnávací schodišt  je 

nahrazeno rampou. Dále je navrženo nové spojení mezi 1.NP a 2.NP v pavilonech. 

Navržená je šikmá schodiš ová plošina instalována na nové zábradlí schodišt . Poslední 

sou ástí projektu je nové ešení bezbariérového hygienického zázemí pro dívky a chlapce. 
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