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Anotace 
Diplomová práce se zabývá moderní vizuální komunikací ve městech. Nejprve se 
věnuje historickému vývoji této disciplíny a všímá si osobností, které ji formovaly. Dále 
se soustředí na teoretická východiska a jednotlivé grafické prvky vizuální komunikace 
se zaměřením na přístupnost. Hlavní část práce je věnována podrobnému zkoumání 
vybraných prvků vizuální komunikace ve městě, kterými jsou jednotný vizuální styl, 
orientační a navigační značení na povrchu a v metru. Tyto prvky zkoumá na příkladu 
hlavních měst České republiky, Německa a Rakouska. V závěru práce jsou získané 
poznatky využity pro analytický rozbor orientačního značení v nově otevřených 
stanicích pražského metra A z roku 2015.  
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Abstract 
Development of modern visual communication in Czech, German and Austrian 
metropolises with a regard on accessibility 
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who shaped it. Next part focuses on theoretical background and graphic elements of 
visual communication with a focus on accessibility. The main part is devoted to a 
detailed examination of selected elements of visual communication: unified visual 
style, wayfinding systems on the surface and in the subway. These elements are 
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In conclusion, the acquired knowledge is used for analysis of wayfinding signs in the 
newly opened metro stations in Prague in 2015. 
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Úvod 
 
Navigační a orientační systémy, anglicky výstižně označené jako wayfinding 

systémy, jsou v současnosti všudypřítomné. V dnešním globalizovaném světě počítáme 

automaticky s tím, že pokud vystoupíme z letadla na letišti v cizí zemi, intuitivně a bez 

znalosti jazyka dané země budeme srozumitelným značením naváděni k východu. 

Stejně tak spoléháme na orientační cedule, když poprvé vcházíme do neznámých 

prostor podzemních drah velkých metropolí. Tato nenápadná, avšak velmi důležitá 

součást cestování veřejnou dopravou může být výsledkem práce grafického designéra, 

která v sobě propojuje obory, jakou jsou environmentální a informační grafika, 

typografie, a ze své podstaty se prolíná také s architekturou a urbanismem. Funkční 

orientační systém je nepostradatelnou pomůckou obyvatel a návštěvníků města, což 

mu poskytuje výsadní postavení v rámci městského prostoru, přeplněného vizuálními 

podněty. Wayfinding systém tak mimoděk spoluvytváří vizuální identitu města.  

Pojem sjednocená vizuální identita je mnohdy spojován pouze s firemním stylem 

(corporate identity) soukromých společností, vlastní vizuální prezentací se však 

zabývají také města, která po vzoru úspěšných firem chtějí posílit svoji značku na trhu. 

V rámci této snahy investují často do tvorby krátkodobých kampaní místo do kvalitního 

a trvalého wayfinding systému, který využijí jak cestující hromadnou dopravou, tak 

například chodci v ulicích města. Nefunkčnost či neviditelnost wayfinding systému, ke 

které může přispět i jeho vizuální neatraktivita, přináší frustraci návštěvníků, kterou 

kampaň pro podporu turistického ruchu neodstraní. Přesto je doposud toto téma 

v českém prostředí opomíjeno a kritice z řad odborné veřejnosti se nedostává přílišné 

pozornosti.  

Proto jsem se rozhodla věnovat svoji práci různým formám vizuální komunikace, 

kterými města oslovují svoje obyvatele a (potencionální) návštěvníky. Pro přehlednost 

a lepší uchopitelnost tématu se podrobněji věnuji třem způsobům vizuální 

komunikace, které se mohou, ale také nemusí, vzájemně prolínat: jednotnému 

vizuálnímu stylu města, wayfinding systému pro pěší v ulicích města a v podzemních 

prostorách metra. I z toho důvodu, že podzemní drahou v České republice disponuje 

pouze hlavní město Praha, jsem se při hledání příkladů dobré praxe vydala za naše 

hranice. Vybrala jsem si dva naše bezprostřední západní sousedy, Německo a 
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Rakousko. Vzájemná geografická blízkost, dobrá dostupnost, propojenost díky 

vlakovým kolejím a podobný charakter hlavních měst přímo vybízí k hledání 

inspirativních zdrojů jakožto i k poučení se z cizích chyb.  

V neposlední řadě mne zajímá aspekt přístupnosti. Ve 21. století je již diskriminace 

znevýhodněných skupin obyvatel v teoretické rovině nepřípustná a téma 

bezbariérovosti, dobré ergonomie a přístupnosti obecně je pevně integrováno do 

osnov architektonických a designových škol. Praxe však za teorií pokulhává a v případě 

vizuální komunikace není fenomén přístupnosti v českém prostředí doposud pevně 

ukotven. Ve všech zkoumaných wayfinding systémech se proto zaměřím i na fakt, zda 

je v návrhu i výsledné realizaci zaručena dobrá čitelnost pro osoby se zrakovým 

postižením či zda systém nezapomíná na komunikaci vstřícnou k osobám na vozíku. 

Přístupnost však lze chápat i v širším slova smyslu jako jasnou komunikaci, která 

nedává možnost k dezinterpretaci a pocitu zmatení u recipientů informace.  

 

Vycházela jsem zejména z odborných publikací, magazínů (Font, Typo) a článků na 

téma wayfinding a jednotná vizuální identita české i zahraniční provenience. Za účelem 

analýzy současného stavu jsem podnikla studijní cesty do Vídně a Berlína. V oblasti 

online zdrojů jsem nejvíce čerpala ze stránek historiků a odborníků na podzemní dráhy 

v těchto dvou městech, díky jejichž mravenčí práci i ochotě poradit jsem získala mnoho 

jinak nedostupných informací. Obsah své práce jsem konzultovala s vybranými českými 

grafickými designéry a typografy (Jiří Toman, Helena Jakoubě). V mnohém navazuji 

také na závěrečné práce studentů grafického designu, které byly tématu wayfinding 

věnovány.  

 

 Na začátku krátce definuji základní pojmy, se kterými pracuji. Pro hlubší pochopení 

současné pozice tvůrců (i zadavatelů) wayfinding systémů a informačního designu 

považuji za důležité nastínit vývoj tohoto odvětví grafického designu, které se prolíná i 

s dalšími obory. Věnuji se nejvýznamnějším průkopníkům, mezi nimiž máme v osobě 

Ladislava Sutnara i českého zástupce. Dále se zabývám piktogramy a písmem – prvky, 

které vizuální komunikaci vytvářejí, a snažím se postihnout faktory, které ovlivňují 

jejich přístupnost. Tu zkoumám také u již zmiňovaných forem vizuální komunikace, 

které jsou pro účely mé práce stěžejní a které v obecné rovině teoreticky představuji. 
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Ve druhé části práce se věnuji vývoji a současnému stavu vizuální komunikace na 

příkladu tří metropolí, Praha – Berlín – Vídeň. Tradičně chápaná jednotná vizuální 

identita města, pro mnohé dosud symbolizovaná pouze logem města, je v dnešní době 

propracovávána do podoby mnohovrstevnatých kampaní, které cílí na turisty stejně 

jako na obyvatele města. Ve své práci reflektuji implementaci zvoleného vizuálního 

stylu ve městech a porovnávám jednotlivé strategie městské corporate identity 

v závislosti na jejich rozdílné vizuální podobě. Podobně je tomu i v případě orientačních 

systémů pro chodce, jejichž klasická podoba (směrovka na sloupu) již nedrží krok 

s dobou moderních technologií.  V současnosti proto dochází k revizi jejich funkce a 

testování nových přístupů. Posledním důležitým tématem mé práce je wayfinding 

v prostorách metra, které pro mě představuje speciální prostředí odtržené od okolního 

světa svým uzavřeným podzemním charakterem a potencionální náchylností 

k davovým panickým situacím. Právě v tomto uměle vytvořeném veřejně přístupném 

mikrosvětě má však wayfinding systém potenciál svou formou kvalitativně pozvednout 

dané prostředí při zachování své základní orientační a navigační funkce.   

 

Vývoj moderní vizuální komunikace v Berlíně a Vídni se i přes rozdílné historické 

pozadí ve zkoumaném období od 70. let 20. století po současnost v určitých 

momentech shoduje s vývojem v Praze. Komparativní metodou představím shodné i 

rozdílné přístupy a realizace v těchto metropolích se záměrem upozornit na kladné i 

záporné stránky jednotlivých řešení. V závěru práce se pak pokusím výsledky svého 

zkoumání aplikovat na nově otevřené stanice metra A v Praze. Tuto případovou studii 

jsem si vybrala z důvodu naprosté aktuálnosti její realizace. Čtyři nové stanice metra A, 

uvedené do provozu 1. 4. 2015, se zároveň staly ukázkovým reprezentantem 

současného směřování pražského Dopravního podniku v oblasti wayfinding, který je 

v odborných kruzích často kritizován. Pokusím se tuto kritiku podložit (či případně 

vyvrátit) svými poznatky, shrnutými v této práci, a prověřit vzhled a funkčnost 

orientačního značení v pražském metru. 
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1. Přehled literatury 
 

Témata, kterým se ve své práci věnuji, nejsou častým předmětem odborného 

zkoumání českých teoretiků a historiků umění a designu. Zejména specializované 

publikace na téma wayfinding v městském prostoru nejsou mnohdy do češtiny ani 

překládány. Výjimku tvoří publikace vzniklé na akademické půdě českých vysokých škol 

pro potřeby vzdělávání budoucích grafických designérů a články v odborných 

časopisech.  

 

 V teoretické úvodní části práce jsem čerpala z publikací českých a zahraničních 

autorů věnujících se vizuální komunikaci a oborům s ní spojených. Nevyčerpatelným 

zdrojem informací pak byly zejména souhrnné práce Tomáše Fassatiho z Insitutu 

informačního designu, který důsledně mapuje všechny myslitelné složky vizuální 

komunikace. V německy psané literatuře nelze opomenout publikace Andrease 

Übeleho, v anglicky psané pak Paul Mijksenaara a Edwadra Tufteho. Jako důležitý zdroj 

literatury mi posloužily i práce studentů a doktorandů českých vysokých škol, kteří se 

v posledních letech historií a teoretickou složkou tohoto speciálního odvětví vizuální 

komunikace také zabývali. Při zpracování medailonů významných osobností grafického 

designu jsem vycházela převážně z prací českých a zahraničních historiků designu, 

jakými jsou Iva Knobloch, Zdeno Kolesár či Steven Heller a Stephen Eskilson.  

Pro studium vývoje vizuální komunikace se mi nepostradatelnou pomůckou stala 

publikace mapující tvorbu designéra Erika Spiekermanna od Johannese Erlera. Světový 

přehled vizuálních stylů jednotlivých měst pak poskytují různé webové platformy, ze 

kterých bych konkrétně zmínila online publikace Christiana Rudewiga. V českém 

prostředí jsou to pak články vydávané odborníky, kteří se sdružovali kolem Design 

Centra ČR zrušeného v roce 2007 (Design Trend), či online magazíny o designu 

czechdesign.cz, designmagazin.cz, designportal.cz či designreader.cz 

Vydané díly časopisu Typo a tematicky zaměřený tištěný magazín Font mi posloužily 

jako důležité zdroje informací z oblasti českého grafického designu. Online blogová 

verze magazínu Font poskytuje nepřeberné množství diskuzí českých odborníků na 

grafický design. Současným trendům v oboru wayfinding se kromě redaktorů Fontu a 

http://www.czechdesign.cz/
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dalších online platforem věnuje také Pavel Noga, který na toto téma připravil skripta 

pro Ostravskou univerzitu.  

Při přípravě kapitol dotýkající se typografie jsem vycházela ze základní české 

klasifikace písem od Jana Solpery a z informací od českých písmařů a typografů, ze 

kterých bych vyzdvihla zejména práce Jiřího Tomana ze studia Sudetype.  

 

O přístupném designu informují webové portály světových sdružení, která se jím 

zabývají. Jsou to například The Center for Inclusive Design and Environmental Access v 

New Yorku, The Center for Universal Design North Carolina, Helen Hamlyn Design 

Centre v Londýně či Centre for Excellence in Universal Design v Dublinu. Našemu 

prostředí je nejbližší organizace vedená Veronikou Egger is - design, která spolupracuje 

s Mezinárodním institutem informačního designu ve Vídni. V České republice chybí 

státem podporované design centrum, které by po vzoru těchto organizací o důležitosti 

a prostředcích přístupného designu informovalo. Toto vakuum vyplňuje nezisková 

organizace CZECHDESIGN, která se svými aktivitami snaží o tomto aspektu designu 

informovat odbornou i laickou veřejnost.  

Fenoménu podzemní dráhy se v mezinárodním kontextu věnuje historik David 

Bennet (Metro) a další autoři, jejichž publikace jsou však mnohdy postavené především 

na kvalitním obrazovém materiálu. V českém prostředí pak zejména Evžen Kyllar 

(Praha a metro) a z pohledu informačního designu pojímá prostředí metra Pavel Farkas 

z Filosofické fakulty UK. Zajímavými informacemi však disponuje také komunita 

fanoušků, kteří se shromažďují na nepřeberném množství online platforem. Z nich 

vynikají zejména stránky Roberta Schwandla, německého specialisty na tematiku 

veřejné dopravy ve městě, který vydává publikace na základě svých badatelských cest.  

Při zkoumání berlínského prostředí jsem kromě vlastního pozorování a online zdrojů 

čerpala zejména z práce Helmuta Nesse, v případě Vídně pak z výsledků výzkumu 

studia Typejockeys.   

 
 
 
 
 
 

http://www.nda.ie/
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2. Moderní vizuální komunikace  

 

2.1. Vymezení pojmů 

 
Ve své práci o systémech vizuální komunikace se nevyhnu užívání termínů, které se 

snaží klasifikovat či třídit základní kameny vizuální komunikace čili jednotlivé znaky. 

Jsou to například pojmy ikon, figura, symbol, značka či piktogram. Význam těchto 

pojmů není celosvětově ustálen, v různých jazykových a kulturních oblastech mají tyto 

termíny rozdílný obsah. Tento rozdíl je nejvíce patrný v americkém a evropském 

pojetí.1 V mé práci se budu přidržovat sémiotické terminologie běžné v evropském 

prostředí.  

V sémiotice, nauce o znakových systémech, je znak definován jako „něco, za čím se 

skrývá něco jiného, a zároveň existuje někdo, kdo si daný vztah uvědomuje.“2 Podle 

intenzity vazby mezi znakem a zastupovanou věcí dělí sémiotika znaky na ikony, 

indexy, arbitrární znaky a symboly.3 Je ovšem třeba brát v úvahu, že velký počet znaků 

je smíšené povahy, čili může být zařazen do více než jedné kategorie. 

Ikon je druh znaku, kde je vztah mezi znakem a věcí dán vnější podobností. Ikony 

jsou například obrazy, portréty, mapy či diagramy.4 Mezi indexem a zobrazovanou věcí 

existuje věcná souvislost. Indexem je například kouř, který signalizuje oheň, jenž může 

zastupovat.5 Vztah mezi arbitrárním znakem6 a zobrazovanou věcí je dán pouze 

konvencí, proto se arbitrární znak může taktéž nazývat konvenčním. Jeho význam se 

často blíží symbolu. Obecně se dá říci, že symbol vychází z ikon, vztah byl kdysi dán 

vnější podobností, která se však dostává na vyšší úroveň zobecnění. Při velmi vysoké 

úrovni zobecnění se pak symbol setkává s kategorií arbitrárního znaku, neboť význam 

je zde rovněž dán konvencí.7 Symbolem tak může být například vlajka, která zastupuje 

zemi, či maskot týmu.8  

                                                 
1
 ČERNÝ / HOLEŠ 2004, 22 

2
 ČERNÝ / HOLEŠ 2004, 16 

3
 FASSATI 2012, 269 

4
 ČERNÝ / HOLEŠ, 26 

5
 SMITH / MORIARTY / BARBATSIS / KENNEY 2005, 230  

6
 Kategorii arbitrárního znaku zavedl do sémiotické terminologie, dané americkým filozofem 
Charlesem Sanders Peircem (1839 – 1914), švýcarský lingvista Ferdinand se Saussure (1857 – 
1913), který sám nazýval tuto nauku sémiologií. ČERNÝ / HOLEŠ 2004, 23 

7
 Pojem symbol byl v historii chápán různě, stejně jako je jinak vykládán v různých odborných 
disciplínách. Ani zástupci sémiotiky se o jeho přesném významu neshodnou. Peirce považuje 



14 

Problematickým označením na pomezí symbolu a ikonu je termín piktogram, neboť 

v podstatě jde o prvek adekvátní ikonu, který je však stylizován, mnohdy až k hranicím 

konvenčního zobrazení.9 S piktogramem se pojí termín ideogram, což je znak, který 

představuje samotnou kompletní myšlenku či koncept. Ideogramem tak mohou být 

například egyptské hieroglyfy nebo čínské znaky, příkladem z běžného života je pak 

přeškrtnutý kruh vyjadřující zákaz. V případě, že do tohoto kruhu umístíme piktogram 

představující zmrzlinu, je význam jasný – zákaz vstupu se zmrzlinou. Hranice mezi 

piktogramem a ideogramem je tenká. Obecně platí, že pro porozumění ideogramu 

může být požadována znalost kontextu, naopak piktogram by měl evokovat 

znázorněný objekt ihned.10  

Jak je patrné z předchozího popisu, znaky se pohybují na škále od ikoničnosti ke 

konvenčnosti. Ikonické znaky, jakými jsou například dopravní značky „Občerstvení“ či 

„Čerpací stanice“ mají výhodu mezinárodní srozumitelnosti bez znalostí pravidel 

silničního provozu dané země. Čistě konvenční znaky, jakým je například značka „Zákaz 

vjezdu“ v podobě kulatého bílého terče s červeným okrajem, již předpokládají 

obeznámení účastníka silničního provozu s danou konvencí neboli dohodou.11 

 

Dalším pojmem týkajícím se světa vizuální komunikace je gramatika. Tento pojem 

značí pravidla používání prvků vizuální komunikace a můžeme ho vysledovat například 

u Owena Jonese a jeho díla The Grammar of Ornament z roku 1856, u Otto Neuratha 

(viz kapitola 2.2.) či v českém překladu „mluvnice“ u Ladislava Sutnara (viz kapitola 

2.2.).12 Jiným termínem, se kterým se čtenář mé práce setká, je pojem logo. Česká Unie 

grafického designu jej definuje jako „grafické ztvárnění názvu organizace, společnosti, 

firmy nebo instituce obohacené o piktogram.“13 Pouze typografické ztvárnění názvu 

subjektu se nazývá logotypem.  

 

                                                                                                                                               
symbol za záležitost konvence, De Saussure vidí za konvenčně pojatým symbolem ikonický původ. 
FROTSCHER 2008, 19 

8
 FASSATI 2012, 269 

9
 ČERNÝ / HOLEŠ 2004, 188 

10
 http://www.historiegrafiky.cz/ideogramy/, vyhledáno 7. 3. 2015 

11
 ČERNÝ / HOLEŠ 2004, 225 

12
 FASSATI 2012, 895 

13
http://unie-grafickeho-designu.cz/vlastnosti-dobreho-loga-obsahly-clanek/#.VXboTkbqXHg, 
vyhledáno 7. 3. 2015 

http://www.historiegrafiky.cz/ideogramy/
http://unie-grafickeho-designu.cz/vlastnosti-dobreho-loga-obsahly-clanek/#.VXboTkbqXHg
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Vizuální komunikaci neboli communication design, jak je chápána dnes, lze rozdělit 

do čtyř základních oblastí. První z nich je grafické zpracování knih, plakátů, přebalů CD, 

LP a dalších nosičů kulturních hodnot. Druhou je vizuální podoba novin a magazínů, 

jakožto nosičů aktuálních informací. Třetím odvětvím je práce s reklamou a jejím 

vizuálním působením na člověka – potencionálního kupce. A čtvrtým je tvorba 

corporate identity neboli firemní identity soukromých či veřejných společností, což je 

spektrum jdoucí od velkých korporátů po malá okresní města či dopravní podniky.14  

Na jejich pomezí a ve spolupráci s obory jako jsou architektura, urbanismus a 

informační design se nachází tvorba navigačních a orientačních systémů, v angličtině 

výstižně pojmenované termínem wayfinding systémy.  

Přesnějším pojmenováním oboru grafického designu, kam tvorba orientačních a 

navigačních systémů spadá, je grafický design venkovního prostředí čili 

environmentální grafický design (enviromental graphic design). Tento obor lidské 

činnosti se slovy Pavla Nogy zabývá „vizuálními aspekty, které formují význam určitého 

místa (města) a propojuje dříve oddělené disciplíny, architekturu a grafický design.“15 

Pojímá tedy vše od prostých orientačních a navigačních (wayfinding) systémů 

v exteriérech i interiérech přes komunikaci značky v prostoru, až k pouličnímu umění.16 

Environmentální grafický design lze také chápat jako grafickou stránku komplexního a 

neustále se vyvíjejícího oboru wayfinding, který zkoumá všechny aspekty lidské 

orientace a navigace v prostoru.17   

 

Přístupný design je další z tendencí v designu, která se nachází na pomezí několika 

oborů. Stručně řečeno je to takový design, který mohou používat lidé bez rozdílu věku, 

pohlaví a schopností.18 Tato idea všestranně přívětivého a snadno použitelného 

designu vznikla v sedmdesátých letech v reakci na návrat často handicapovaných 

válečných veteránů z Vietnamu. Téma se souběžně stávalo relevantním také v Evropě a 

časem se tento sociální aspekt navrhování prostředí, výrobků a služeb globálně ustálil 

                                                 
14

 ERLER 2014, 4, 5 
15

 NOGA 2013, 5 
16

 GIBSON 2009, 14 
17

 Více o historii wayfinding viz kapitola 2. 2. 
18

 Výstižně shrnuje podstatu přístupného designu Ron Mace: „Universal design is the design of 
products and environments to be usable by all people, to the greatest extent possible, without the 
need for adaptation or specialized design.“ 
http://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/about_ud.htm, vyhledáno 7. 3. 2015 

http://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/about_ud.htm
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pod pojmy Design for All, Universal Design, Accessible Design nebo česky přístupný 

design. Jak na stránkách projektu Equal design, který v České republice přístupný 

design propaguje, popisuje Mikuláš Hapka: „Přístupný design zohledňuje potřeby co 

nejširší skupiny lidí, bez ohledu na jejich věk, pohlaví, fyzické proporce, schopnosti či 

jakákoliv omezení a pro svoji správnou funkci nevyžaduje žádné speciální úpravy 

původního návrhu. V západoevropském měřítku se na přístupnost již dlouho dbá, k nám 

však tento trend proniká jen pomalu. Pojem design je v Čechách spojován hlavně s 

estetickou formou, méně s praktickou funkcí a téměř nikdy se nespojuje s přístupností a 

uživatelskou přívětivostí. Přitom například předměty, které snadno dokážou používat 

mimo běžné uživatele i senioři, nevidomí nebo další jinak znevýhodněné skupiny, 

mohou být nejen vizuálně přitažlivé, ale dokonce dávají svým výrobcům svojí 

přístupností náskok oproti konkurenci.“19  

Při tvorbě wayfinding systémů by se měly brát v potaz následující všeobecně 

uznávané principy přístupného designu:  

1. Spravedlivé používání: Design slouží a mohou jej využívat lidé s různými 

schopnostmi a možnostmi.  

2. Přizpůsobivý v použití: Design je přizpůsobitelný širokému rozpětí individuálních 

schopností a priorit.  

3. Jednoduché a intuitivní používání: Je snadné design chápat a využívat bez ohledu 

na uživatelovu zkušenost, vědomosti, jazykové schopnosti nebo úroveň soustředění.  

4. Zřetelná sdělení: Design zprostředkovává nutná sdělení efektivně, nehledě na 

okolní podmínky nebo uživatelovy smyslové schopnosti.  

5. Tolerance chyby: Design snižuje nebezpečí a nepříznivé dopady nehod nebo 

nechtěných kroků.  

6. Nízké fyzické úsilí: Design může být používaný efektivně a pohodlně s minimálním 

úsilím.  

7. Prostor a velikost pro přístup a používání: Vhodná velikost a prostorová 

přístupnost pro přístup, manipulaci a používání nezávisle na uživatelově postavě, 

držení těla nebo mobilitě.20   

                                                 
19

 http://www.equaldesign.cz/co-je-to-equal-design.html, vyhledáno 7. 3. 2015 
20

 Sedm principů přístupného designu bylo formulováno v roce 1997 na North Carolina State 
University v The Center for Universal Design, kolektivem designérů, architektů a inženýrů a vědců 

http://www.equaldesign.cz/co-je-to-equal-design.html
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Z povahy své práce budu často pracovat s termínem město. Z důvodu celkového 

užšího zaměření na vybrané středoevropské metropole budu pod tímto pojmem 

chápat města s počtem obyvatel přesahující 100 000 obyvatel, čili velkoměsta.   

 
 

2.2. Vývoj vizuální komunikace se zaměřením na informační design a 

wayfinding 

 
Prvotními fázemi vývoje grafického sdělování bylo období starověkých „obrázkových 

písem“ a následně vývoj hláskového písma spolu s doplňkovými nehláskovými systémy. 

Typickým příkladem nehláskového písma je čínské obrázkové písmo či egyptské 

hieroglyfy, středověkou formu vizuální komunikace zastupuje například propracovaný 

systém heraldiky. Pro tato období je charakteristické, že významové konvence 

vizuálních prvků mohly být méně systémové a více nezávislé, neboť sloužily pro menší 

sociální skupiny a pro jednotlivé kulturní okruhy.21 Svou pozornost zaměřím zejména 

na postupný zrod globální vizuální komunikace, která nastupuje s globalizací ve 20. 

století. Na příkladu výrazných mezníků a osobností nastíním vznik systémovějšího 

pojetí vizuální komunikace, která má sloužit různorodým kulturním a sociálním 

okruhům z celého světa. 

 

Moderní praktická vizuální komunikace se formuje v 19. století společně se 

značením regulujícím rychle se rozvíjející železniční dopravu. Barevné značení převzaté 

z barevných vlajek z lodní dopravy nahradily následně grafické prvky, aby se na začátku 

20. století barvy opět vrátily v podobě semaforů. Užití barev v praxi vizuální 

komunikace neodpovídalo v počátcích psychologii vnímání barev, která se vyvíjela 

v rámci umělecké tvorby, neboť často záviselo na náhodných rozhodnutích laických 

praktiků. Dodnes není barevný kód v globální vizuální komunikaci zcela sjednocen. 

Podobná situace se týkala užití tvarů, kdy výzkumy zkoumající jejich působení nebyly 

dlouho reflektovány v praxi vizuální komunikace.22  

                                                                                                                                               
pod vedením Ronalda Mace. http://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciples.htm, 
vyhledáno 25. 4. 2015 

21
 FASSATI 2012, 891 

22
 FASSATI 2012, 895 

http://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciples.htm
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Silniční doprava byla další oblastí, která si vyžádala zavedení srozumitelné vizuální 

komunikace. První dopravní značení bylo instalováno národními automobilovými kluby 

v Itálii a Německu na sklonku 19. století a mělo podobu znaku a doprovodného 

informačního textu. Záhy se ukázalo, že i při malých rychlostech tehdejších automobilů 

nejsou řidiči schopni značení účinně rozkódovat. První snahy o zavedení a sjednocení 

grafického dopravního značení, které by se užívalo bez textu, proběhly v Paříži na 

přelomu 19. a 20. století, odlišné systémy se však postupem času ustálily také ve 

Velké Británii a v Americe. V průběhu 1. poloviny 20. století vykrystalizovaly dvě 

základní oblasti dopravního značení: systém evropský přejatý v Africe a Asii versus 

systém americký. Následné pokusy o sjednocení nebyly nikdy úspěšné a po globálním 

rozšíření norem ISO (viz dále) nemá již americký systém na rozdíl od evropského 

předpoklady pro mezinárodní unifikaci. Dopravní systémy jsou komplikovaným 

systémem vizuálních a textových prvků, které se jejich uživatelé povinně učí, stávají se 

proto profesní záležitostí, což jim automaticky zajišťuje funkčnost. To je výhoda, kterou 

obecné orientační systémy sloužící laikům nemají.23 

 

 Vizuální komunikace nabyla na vážnosti nejen z hlediska globálního pojetí 

dorozumívání (což bylo reflektováno zejména v souvislostech první světové války), ale 

také jako prostředek komunikace mezi rozdílnými sociálními vrstvami. Problematicky 

se v Evropě počátku 20. století jevila nedostatečná gramotnost obyvatelstva. Zároveň 

panovalo nadšení pro mnohé umělé jazyky. Ztělesněnou vizi univerzálního obrazového 

jazyka představuje systém Isotype (International System Of TYpographic Picture 

Education) levicově zaměřeného rakouského filosofa, sociologa, statistika a ekonoma 

Otto Neuratha (1882 – 1945), který chtěl jeho pomocí vzdělat zejména sociálně slabé 

vrstvy. Jeho snaha o vytvoření vizuálního jazyka, založeného pouze na grafických 

znacích, zapadá do historicko-kulturních souvislostí, kdy se v průběhu 20. století díky 

médiím jako fotografie a film dostává vizuální stránka společenské komunikace silně do 

popředí.  

Obrazový jazyk Isotype, nejprve známý jako „Vídeňská metoda obrazové statistiky“, 

vytvořil Neurath společně s německým designérem Gerdem Arntzem (1900 – 1988) ve 

20. a 30. letech 20. století. Vznikl na základě muzejní prezentace sociologických a 

                                                 
23

 FASSATI 2012, 896 
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ekonomických dat ve vídeňském Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum, které 

Neurath vedl. Neopozitivisticky smýšlející Neurath byl přesvědčen, že data se širokému 

a mnohdy negramotnému publiku prezentují lépe pomocí zjednodušených ikon než ve 

strohých číslech. K tvorbě těchto ikon přizval Arntze, který, ovlivněn dobovým 

konstruktivismem, zdařile oprostil jednotlivé sdělovací prvky od detailů komplikujících 

srozumitelnost.  

Společně vyvinuli způsob, jak reprezentovat kvantitativní informaci pomocí snadno 

přeložitelných ikon a informovat tak pomocí jednoduchých obrazů o společnosti, 

ekonomii a politice.24 Uvedený diagram [1] zřetelně ukazuje schopnost Isotype 

systému představit komplexní data v obecně srozumitelné formě. Arntz v rámci svého 

realistického stylu čistých linií zatím nepracoval systémově s barvou, ani nevytvářel 

unifikovaná řešení, systém Isotype je však přesto průkopníkem systémů vizuální 

komunikace, které známe dnes.   

Arntz vyvíjel systém Isotype i po emigraci do Holandska25 až do roku 1964. Za svůj 

život vytvořil přes 4 000 znaků, které systematicky rozvíjel a propracovával v kombinaci 

se stylizovanými grafy. Při bližším zkoumání Arntových piktogramů, zejména těch, 

které představují lidské postavy, můžeme vysledovat vývoj od realistické, čisté a 

střízlivé estetiky 20. a 30. let přes výraznější zapojení detailu a rozlišení mužské a 

ženské postavy v letech poválečných až k výrazně stylizovaným a elegantním postavám 

s oddělenými hlavami z let šedesátých. [2]  

Otto Neurath chápal limity jazyka Isotype, který se nikdy nemohl stát jediným 

univerzálním jazykem, silně však ovlivnil grafiku statistik, veškerou informační grafiku 

(infographic), kartografii, výstavnictví a muzejnictví. Využití našel i v knihách pro děti, 

kterým se věnovala zejména Neurathova manželka a spolupracovnice Marie 

Reidemeisterová. Isotype uplatnil Neurath také v tvorbě obrazově-textových učebnic, 

použitelných pro výuku jazyků i pro další školní předměty. Neurath vytvořil první 

slovník grafických symbolů základních jevů a zabýval se také otázkou signálních barev a 

                                                 
24

 BERÁNKOVÁ 2009, 34 
25

 Neurath s Arntzem emigrovali do Haagu v roce 1934, kde Arntz následně pracoval v haagské 
Nadaci pro statistiku. Otto Neurat pokračoval se svojí ženou do Anglie, kde založil a až do své smrti 
roku 1945 vedl Isotype Foundation. 
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z nich sestaveného komunikačního kódu, což je problematika, která se více dostala ke 

slovu v závěru 20. století.26  

 

V meziválečném období ovlivnil Otto Neurath Ladislava Sutnara (1897 – 1976), jenž 

se zabýval designem, výstavnictvím a také vlastní tvůrčí i pedagogickou činností v 

oblasti informačního designu. Tento obor významně obohatil jako jeden z prvních na 

světě a to zejména po svém přesídlení z Čech do New Yorku roku 1939.27 Z výstavnictví 

nabyté poznatky o vizuálním toku informací rozvíjel právě v informačním designu. 

Stejně jako Neurath došel k vizuálnímu zjednodušení a nutnosti informace hierarchicky 

uspořádávat. A stejně jako Neurath pracoval grafický designér Sutnar po přijetí na 

pozici art directora ve Sweet's Catalog Service v tvůrčí dvojici společně s teoretikem 

Knudem Löndberg-Holmem (1895 – 1972), vedoucím informačního výzkumu v tomto 

vydavatelském domě katalogů korporace F. W. Dodge. Jejich cílem bylo vizuálně 

sjednotit a roztřídit roztříštěné nabídky jednotlivých produktů a služeb, které 

korporace nabízela.28 Kromě práce pro Sweet's Catalog Service navrhoval Sutnar 

firemní identitu mnoha americkým společnostem a poukazoval tak na důležitost 

vizuálního sjednocení všech výstupů společnosti směrem k zákazníkovi. Věnoval se 

také orientačním systémům v exteriérech i interiérech, rozvíjel komunikační znaky 

svých předchůdců a vytvářel nové. Při návrhu orientačních systémů spolupracoval 

zpravidla již od počátku s architekty, zejména se studiem Architects Associated. Coby 

součást firemní identity vytvořil Sutnar orientační systém například pro obchodní dům 

Carr's v New Jersey (1957), který byl založen na výrazných barvách a velkých 

symbolech značících jednotlivá oddělení. Pro označení domů na Castle Hill v Bronxu a 

školu v Brooklynu vyvinul Sutnar také své písmo (část abecedy a soubor číslic, 1958). 

Zároveň vytvořil označení pro východ (angl. exit), kde využívá výraznost písmena „x“, 

které má ihned upoutat pozornost a v mžiku evokovat význam informační tabulky. 29  

Toto značení východu mělo být využito jak v jeho vlastních orientačních systémech, tak 

                                                 
26

 FASSATI 2012, 897 
27

 Za své průkopnické aktivity a nadčasové dílo obdržel roku 1995 prestižní ocenění AIGA udělované 
nejvýznamnějším světovým designérům American Institute for Graphic Arts. 
http://www.aiga.org/medalists/, vyhledáno 20. 2. 2015 

28
 https://www.typotheque.com/articles/ladislav_sutnar_and_knud_lonberg-holm, vyhledáno 20. 2. 
2015 

29
 JANAKOVÁ 2003, 244sqq. 

http://www.aiga.org/medalists/
https://www.typotheque.com/articles/ladislav_sutnar_and_knud_lonberg-holm
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v orientačním systému newyorského metra, nikde však nebylo použito v originální 

podobě.30 [3] 

 Jeho přelomovým počinem, který usnadnil život miliónům lidí, byla změna v zápisu 

telefonních čísel v seznamu společnosti American Telephone and Telegraph – Bell 

System v roce 1964. Své myšlenky shrnul v unikátní publikaci Visual Design in Action 

(1961), kterou americký odborník a bývalý art director deníku New York Times Steven 

Heller označuje za myšlenkově nejpodnětnější dílo o moderním designu.31 Poslání 

grafického designu bral Sutnar velmi zodpovědně a velký důraz přikládal vizuální 

výchově. Požadoval kvalitní vizuální komunikaci, která bude povznášet a esteticky 

vzdělávat širokou veřejnost. Toto jeho didaktické zaměření bylo také důvodem, proč 

publikoval. Důkazem jeho vědeckého přístupu ke grafickému designu je také 

spolupráce s očním lékařem, který korigoval Sutnarovy poznatky o pohybu oka v reakci 

na vizuální podněty.32   

S postupující globalizací ve 20. století narůstala potřeba unifikace grafických znaků a 

volání po sjednocení symbolů a piktogramů ve veřejné komunikaci sílilo společně se 

snahami o shromáždění a kategorizaci jednotlivých znaků. Jednou z osobností, která 

významně přispěla tomuto procesu, byl americký průmyslový designér Henry Dreyfuss 

(1904 – 1972).   

Dreyfuss, známý svými návrhy telefonních přístrojů či pomocníků v domácnosti, 

přispěl do oblasti vizuální komunikace podrobnou dokumentací všech moderních i 

starších komunikačních systémů, které následně se svým týmem vědecky porovnával a 

třídil.33 Postupně tak vznikly sborníky symbolů, Symbol Sourcebook, který Dreyfuss 

naplnil jak přejatými symboly tak i nově vytvořenými a to na základě skladební metody 

významové variace.34 [4] Jako návrháře průmyslových produktů jej zcela přirozeně 

zajímaly nově vznikající symboly, které jednoduše osvětlovaly uživatelům, jak daný 

produkt používat. Symboly třídil do jednotlivých okruhů nejen podle specializace 

činnosti, ale i dle tvarové podobnosti. Svým výzkumem mimo jiné dokázal, že 

                                                 
30

 Sutnarovým výrazným „x“ se nechal inspirovat i Tomáš Brousil z české písmolijny Suitcase Type 
Foundry při tvorbě fontu Ladislav založeném právě na typografické tvorbě Ladislava Sutnara. 
http://ladislav.suitcasetype.com/index.cz.html, vyhledáno 23. 2. 2015 
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 JANAKOVÁ 2003, 15 

32
 JANAKOVÁ 2003, 192 

33
 http://www.designhistory.org/Symbols_pages/Information.html, vyhledáno 22. 2. 2015 

34
 FASSATI 2012, 901 
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konvenční významy barev jsou v každé kulturní oblasti tak různorodé, že je potřeba 

jejich mezinárodního ustálení na základě archetypů ukotvených v podvědomí člověka. 

Zkoumání barev a jejich mnohovýznamnosti ho dovedlo až do slepé uličky. Navrhoval, 

aby barvy byly zcela zastoupeny tvarovou symbolikou, což byla myšlenka, která se 

nikdy neprosadila do praxe.35 V závěru života vydal dvě dodnes citované publikace, 

věnující se vztahu designu a člověka, který jej primárně využívá, Designing for People 

(1955) a The Meassure of Man: Human Factors in Design (1960).  

Dreyfussova práce se prolínala s dobově aktuální tvorbou norem Mezinárodní 

organizace pro standardizaci ISO (International Organization for Standardization),36 

roku 1971 předsedal dokonce jejímu zasedání v Berlíně. V dnešní době jsou na 

stránkách této organizace k dostání jednotlivé piktogramy i celé kolekce grafických 

znaků, které jsou uznány jako mezinárodně standardní a jsou průběžně doplňovány.37 

Jejich využívání designéry je však diskutabilní, o zařazení symbolů do kolekce ISO 

rozhodují často osoby neškolené v grafickém ani informačním designu, což respektu 

celému systému nedodává. Další důvodem nepřílišného využívání standardních 

symbolů v běžné designérské praxi je fakt, že jejich stažení je zpoplatněno, a také 

nelibost designérů podřídit svůj tvůrčí proces daným normám.  

Oproti symbolům ISO má uzavřená kolekce 50 symbolů pro veřejný prostor 

americké asociace grafických designérů AIGA (American Institute of Graphic Arts) tu 

výhodu, že je zpřístupněna ke stažení zdarma.38 I na jejím prvním vydání z roku 1974 

měl podíl Henry Dreyfuss, který byl u zrodu spolupráce amerického ministerstva 

dopravy (DOT) právě s AIGA.39 (O piktogramech více viz kap. 2. 3. 1.) 

Mezinárodně srozumitelnou obrázkovou řeč se snažil vytvořit také Charles K. Bliss 

(1897 – 1985), který roku 1949 uveřejnil v Austrálii kolekci symbolů pod názvem 

Semantography. Základem Blissových symbolů je jednoduchá linie, kterou zvládne 

nakreslit každý. Systém symbolů využívá tvarovou podobnost (slunce jako kruh), 

                                                 
35

 FASSATI 2012, 902 
36

 Mezinárodní organizace pro normalizaci a měření ISO se od roku 1946 věnuje sjednocování 
národních, převážně technických norem, jejichž unifikace je důležitá zejména z bezpečnostních 
důvodů.  

37
 http://www.iso.org/iso/home/store/graphical_symbols.htm, vyhledáno 22. 2. 2015 

38
 Tento soubor, pro svou celosvětovou rozšířenost někdy také nazývaný „Helvetikou piktogramů“, 
což je aluze na rozšířenost švýcarského fontu Helvetica, inspiroval mimo jiné Iaina Andersona 
k vytvoření krátkého filmu Airport uvedeného na Sydney Film Festival roku 2005. 
http://funwithstuff.com/dswmedia/airport.html, vyhledáno 3. 3. 2015 

39
 http://www.aiga.org/symbol-signs/, vyhledáno 22. 2. 2015 
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skladebnou metodu (symbol pro kolo ve spojení se symbolem pro slunce dávají 

dohromady symbol pro stroj) i vysoce stylizované symboly významově odpovídající 

emocím, myšlenkám a slovesům vyjadřujícím akci. Právě kvůli nutnosti učení se 

konvenčním významům jednotlivých symbolů nedosáhly Blissovy symboly ani jeho 

systémový soubor silničního značení celosvětového rozšíření. Od sedmdesátých let 20. 

století je však Blissymbolics využívána v komunikaci lidí po mozkové obrně či obecně 

s postižením, kdy roli hraje právě snadná ruční reprodukce písma a jednodušší proces 

výuky psaní a čtení tohoto obrázkového písma než je tomu u mateřského jazyka.40 

 

Vedle všeobecné čitelnosti obrázkových znaků, piktogramů, je ve vizuální 

komunikaci neméně důležitá čitelnost psaného textu. Tu pro novodobou historii 

ovlivnila zejména písma vzniklá ve Švýcarsku, která udávala tón celému poválečnému 

vývoji grafického designu a díky celosvětovému rozšíření se souhrnně označují pojmem 

„internacionální styl“. Nejvýraznějším z těchto švýcarských písem je Neue Haas Grotesk 

nazvaný později Helvetica, který vytvořil roku 1957 Max Miedinger (1910 – 1980) a 

který je dodnes jedním z nejpoužívanějších na světě.41 Jeho věhlas a multifunkční 

použití dokumentuje film Helvetica a stejnojmenná výstava, které vznikly na počest 

padesátiletého výročí vzniku tohoto písma.42 Jeho kritici, jakým je například význačný 

německý grafický designér Erik Spiekermann, mu však vyčítají jistou bezpohlavnost a 

neosobnost.43  

Adrian Frutiger (narozen 1928) je vedle Miedingera dalším výrazným autorem 

řadícím se k internacionálnímu stylu, mezi jeho nejznámější písma patří Univers a 

Frutiger. Obě písma vynikají dobrou čitelností a masově se využívají právě v praktické 

vizuální komunikaci. Základem jejich popularity je Frutigerova snaha po nalezení 

dostatečné tvarové odlišnosti jednotlivých liter.44 Svoji důkladnost a systematičnost při 

tvorbě písma doložil roku 1957 při vydání celé rodiny písma Univers. Kromě klasických 

řezů vytvořil Frutiger pro písmo Univers také barevný diagram prezentující řezy o 

různých šířkách a výškách, který sjednocuje a nastavuje do té doby nejednotou 

                                                 
40

 http://www.blissymbolics.org/index.php/about-blissymbolics, vyhledáno 2. 3. 2015 
41

 ESKILSON 2007, 307 
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 http://www.helveticaforever.com/en/html/it_is_what.html, vyhledáno 3. 3. 2015 
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 ERLER 2014, 250, 251 
44

 FASSATI 2012, 905 
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terminologii při popisu jednotlivých řezů a slouží tak jako skvělá ukázka informačního 

designu.45 [5] Ještě čitelnější než Helvetica a Univers je písmo Frutiger, které se více 

odklání od geometrické konstrukce písma a nenápadně mu vrací přirozenost „tahu 

rukou“.46 Právě tato přirozenost, která je slovy typografa Jiřího Tomana docílena 

„nepatrně větším kontrastem hlavních a vedlejších tahů a především konstrukcí liter na 

základě principu nakloněné osy stínu“,47 způsobuje lepší čitelnost těchto písem. Právě 

pro svou dobrou čitelnost je písmo Frutiger mnohdy využíváno pro orientační systémy. 

Poprvé bylo použito na letišti Charlese de Gaulle v Roissy,48 následně například na 

amsterdamském letišti Schiphol a užívá se také v oblasti dopravního značení, například 

ve Švýcarsku. Svou stopu zanechal Frutiger i v pařížském metru, pro které navrhl 

v sedmdesátých letech písmo Métro, které je dnes však již postupně nahrazováno. Více 

o čitelnosti a volbě správného písma viz kap. 2. 3. 2. 

Čitelností písma se zabýval také britský typograf Edward Johnston (1872 – 1944), 

jenž je autorem písma užitého v podzemní dráze v Londýně. Londýnská podzemka se 

zapsala do historie vizuální komunikace i vůbec prvním graficky ztvárněným plánem, 

který se poprvé nevázal na geografii nad povrchem, nýbrž se za účelem přehlednosti 

věnoval pouze vztahům mezi jednotlivými linkami a stanicemi metra. Jeho autorem je 

dnes již legendární technik Henry Charles Beck známý jako Harry Beck (1902 – 1974), 

který se nechal inspirovat barevným rozlišením elektrických obvodů, o které se 

v londýnském metru staral. Barvami odlišil jednotlivé linky metra a jména zastávek. 

Záměrným nevyjádřením skutečné geografické vzdálenosti jednotlivých stanic a 

použitím pouze tří směrů (horizontální, vertikální a diagonální ve shodném úhlu 45°) 

geniálně zjednodušil mapu metra do vizuálně atraktivního a snadno čitelného plánu. 

Právě estetické kvality mapy, vycházející ze zcela praktického přístupu tohoto 

londýnského technika, dodnes udivují a někteří v nich dokonce hledají inspirace 

Mondrianových děl.49 Svůj první plán vytvořil již v roce 1931, avšak přes byrokratický 
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aparát se k lidem dostal až v roce 1933, a to ve formě malého letáku. Tomu se však 

ihned dostalo takové popularity, že byl Beckův plán přijat za nový způsob znázornění 

linek metra, a následně přejat i v ostatních zemích jako funkční pomůcka cestujících. 

V upravené podobě se používá dodnes. [6]   

Zejména díky tomuto Beckovu průkopnickému počinu přečtěme dnes orientační 

plánky dopravních systémů cizích měst bez větších problémů. Rozdíly na pláncích 

nalezneme v písmu a užitému jazyku dané země, jejich odlišnou grafickou podobu však 

udává také styl, kterým se vydavatel plánů (město, dopravní podnik, …) prezentuje. 

Tento jednotný firemní styl, kterým se daný subjekt vizuálně prezentuje navenek, se 

nazývá corporate identity (CI). Ve vývoji tohoto druhu vizuální komunikace sehrálo 

důležitou průkopnickou roli několik osobností. Vedle již zmiňovaného Ladislava Sutnara 

to byl například německý architekt a designér Peter Behrens (1868 – 1940), autor 

firemní identity společnosti AEG v době před první světovou válkou, či americký 

designér Paul Rand (1914 – 1996). Rand, který práci na poli veřejné identity započal 

změnou svého rodného jména Peretz Rosenbaum, prošlapal cestu mnoha americkým 

umělcům v komerčních službách k pozici uznávaných grafických designérů 

spoluvytvářejících identitu společností. Vytvořil loga a zasadil se o tvorbu firemní 

identity mnoha amerických společností, z nichž nejznámější je IBM, UPC či Next, 

založená Stevem Jobsem. Význam Paula Randa pro vývoj tohoto odvětví vizuální 

komunikace dokazuje i současná výstava v Museum of the City of New York,50 jejíž 

název je tvořen Randovým citátem: „Everything is design. Everything.“ V jeho 

grafických počinech nalezneme stopy evropského konstruktivismu, sám je považován 

za jednoho z tvůrců „internacionálního“ neboli „švýcarského stylu“ a za své největší 

učitele považoval evropské modernisty, Jana Tschicholda, László Moholy-Nagyho či 

Waltera Gropia. Díky Randově pedagogické působnosti na Yale University se jeho 

průkopnický styl a nový způsob jednotné vizuální prezentace společností prosadil do 

širokého okruhu nově etablovaných grafických designérů.51  

Důležitým milníkem ve vývoji zobrazování je také práce německého grafického 

designéra a spoluzakladatele Ulmské školy designu Otl Aichera (1922 – 1991). Ten se 

proslavil zejména celkovou identitou a souborem grafických znaků pro olympijské hry, 
                                                 
50

 Výstava Everything Is Design: The Work of Paul Rand proběhla v MCNY od 25. února do 19. června 
2015. 
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které se konaly v Mnichově roku 1972. [7] Aicher vychází z práce Neuratha a Arntze a 

podobně jako oni vytváří Aicher své olympijské piktogramy na základě linie a kruhu 

vepsaných do pravidelné mřížky.52 Tento soubor následně v sedmdesátých letech 

rozšířil na další obory lidské činnosti. Jeho symboly se v Německu rozšířily téměř 

monopolním způsobem.53 [8] Spolu s německým teoretikem vizuální komunikace 

Martinem Kramperem sestavil Aicher také základní učebnici zrakového sdělování 

Zeichensysteme der visuellen Kommunikation (1977).  

Piktogramy užité v novodobé historii olympijských her si zaslouží pozastavení. 

Poprvé54 byly použity jako základ orientačního systému, i z důvodu zřejmé jazykové 

bariéry, na olympiádě v Tokiu roku 1964.55 Základem většiny znaků byly stylizované 

lidské figury, které se na rozdíl od pozdější Aicherovy piktogramové řady 

nevyznačovaly sjednoceným systémem stylizace, nýbrž akcentovaly vždy jen takovou 

část lidského těla, která byla signifikantní pro daný druh olympijského sportu. [9] 

V následujících letních olympijských hrách v Mexiku roku 1968 se v piktogramové řadě 

pracovalo pouze s atributy jednotlivých sportů. Piktogramy, a zárověň celý vizuální styl 

olympiády, se více proslavily díky svému ovlivnění soudobým op-artem než jakožto 

skutečně funkční orientační prostředek.56 [10] Až Aicherovy symboly pro následující 

mnichovské olympijské hry v roce 1972 se vyznačovaly systémovým, přísně 

geometrickým přístupem a tak vysokou kvalitou zpracování, že byly v nezměněné 

podobě přejaty pro olympijské hry v Montrealu a následně upravovány i pro další 

olympiády.57 [11] Od devadesátých let 20. století, konkrétně od olympijských her 

v Albertville a Barceloně (1992), se Aicherem nastavený trend mění a piktogramy 

získávají více estetický než univerzálně informační charakter, slouží více jako jeden 

z nosičů identity konkrétních her než jako plnohodnotný prostředek orientace. Nejvíce 
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v tomto směru vyčnívají piktogramy pro olympijské hry v norském Lillehammeru (1994) 

od autorky Sarah Rosenbaum, které postavu zpodobňují ve stylu pravěkého muže 

z jeskynní malby.  

Jak je tomu i v případě Sarah Rosenbaum, v oboru navrhování wayfinding byly vždy 

činné také ženy, a to zejména v počátcích, kdy se tato disciplína rodila a prosazení 

v oboru nebylo tak těžké jako například v architektuře. Vedle mužských pionýrů 

wayfinding jako byli Lance Wyman nebo Massimo Vignelli či zakladatelé britského 

studia Pentagram tak působily neméně výrazné ženské designérky jako například 

manželka Massima Lella Vignelli či významné představitelky hnutí supergraphic58 

Barbara Stauffacher Solomon a autorka vizuálního stylu olympijských her v Los Angeles 

1984 Deborah Sussman.59  

 

I díky masovým událostem jako jsou olympijské hry a dalším internacionálním 

setkáním se obor vizuální komunikace v průběhu 20. století stával stále viditelnějším a 

atraktivnějším. Tomu odpovídá i vzrůstající počet publikací na toto téma a také vznik 

nových pojmenování pro právě vznikající tendence. Vedle pojmu wayfinding, jehož 

historické kořeny sahají k navigačním technikám vyvinutých v mořeplavbě, astronomii, 

či u původních obyvatel Polynésie, se dále setkáme s pojmy jako signaletika, signage, 

supergrafika (supergraphic), architektonická grafika (architectural graphic) a 

environmentální grafický design / grafický design venkovního prostředí (environmental 

graphic design). Od šedesátých let se také setkáváme s vyučováním tohoto oboru na 

univerzitách a vznikem specializovaných studií na tvorbu wayfinding systémů.  

V procesu popularizace pojmu wayfinding, který se osvědčil pro pojmenování jak 

procesu, tak profese, která poskytuje pomoc s navigací, a jejích výstupů, sehráli svou 

roli zejména tři autoři. Kevin Lynch ve své ikonické knize The image of the City60 uvádí 

pojem wayfinding do souvislosti s mentální mapou, kterou si vytváří obyvatel či 

návštěvník města na základě svých smyslů a paměti. V sedmdesátých letech následně 

došlo k posunu v kognitivní psychologii. Vědci přišli s myšlenkou, že pouze znalost 
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 Hnutí supergraphic vzniklo v šedesátých letech a předmětem zájmu jeho představitelů je úzké 
provázání architektury s grafikou obrovských rozměrů, která spoluurčuje charakter architektury. 
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prostorové orientace nestačí k pochopení způsobu, jakým si lidé hledají svou cestu. 

Ten je ovlivněn také dalšími percepčními, kognitivními a rozhodnými procesy, které 

probíhají na pozadí mysli. Takto komplexně obor wayfinding chápal i psycholog a 

architekt Romedi Passini, autor knihy Wayfinding in Architecture61 a spoluautor 

publikace Wayfinding: People, Signs and Architecture.62 Druhým spoluautorem této 

publikace je kanadský profesor Paul Arthur, který se následně stal spoluzakladatelem 

Society for Environmental Graphic Design (SEGD), profesní organizace pro všechny 

obory, které se wayfinding zabývají.63 Dalším autorem, který přispěl k současnému 

chápání pojmu wayfinding, je Per Mollerup, autor knihy Wayshowing / Wayfinding 

(2005).64  

 

Na průkopnická díla zmíněná výše navazují dále například publikace Paula 

Mijksenaara,65 věnující se celému spektru vizuálních komunikace včetně dopravního 

značení a piktogramů v návaznosti na tradici teorie vizuálního znázorňování pocházející 

již od Vitruvia. Jeho studio Mijksenaar je také tvůrcem celosvětově oceňovaných 

wayfinding systémů, jako je například značení na amsterdamském letišti Schiphol. Za 

zmínku rovněž stojí autorská dua Micheal Burke a Peter Wildbur66 a Frank Hartmann a 

K. Ervin Bauer,67 kteří zpracovávající principy dané Neurathem a Arntzem. 

Komplexní přehled a velké množství příkladů publikují také  Rayan Abdullah a 

Rogera Hübner,68 kteří se mimo jiné věnují tématu corporate identity, teorii znaku a 

čitelnosti. Lidský prvek do informačního designu vnáší designér a autor publikací Joel 

Katz.69 

O rizicích přemíry informací, které lepší orientaci nepomohou, ale naopak ji 

znesnadní, psal již od sedmdesátých let architekt Saul Wurman (viz Information 

Anxiety, 1989). Své myšlenky shrnul v knize Information Architects (1996), ve které 

popisuje všechny prostředky komunikace, jako jsou mapy, diagramy, knihy, značky, 
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symboly či webové stránky, a pojmenovává je souhrnným pojmem information 

architecture.  

 

Výjimečné jsou publikace Edwarda Tufteho, a to zejména velkou mírou pozornosti a 

pochvalné kritiky, které se jim dostává ze strany teoretických odborníků, praktiků i 

laiků. Tento pionýr na poli data designu se věnuje významu vizuálního zobrazení, které, 

pokud je navrženo správně, bude vždy rychlejším a přehlednějším zdrojem informace 

než pouhá čísla a psaný text. Základy práce s daty, které je potřeba převést pomocí 

piktogramů, grafů, diagramů, tabulek a map do uživatelsky stravitelného formátu, 

vysvětluje v knize The Visual Display of Quantitative Information (1983, 2. vydání 2001) 

a na ni navazujících publikacích Envisioning Information (1990), Visual Explanations: 

Images and Quantities, Evidence and Narrative (1997) a v neposlední řadě Beautiful 

Evidence (2006). Titul Beautiful Evidence odkazuje k faktu, že při hledání pravdy 

(věrného zobrazení reálných dat) se může objevit krása, kterou Edward Tufte nachází 

právě ve světě vizuálních informací.   

V souladu se stále narůstajícím zájmem o informační design vznikají po celém světě 

sdružení praktiků (designérů, architektů), teoretiků a výzkumníků (pedagogové, 

univerzity, instituty), které si berou za úkol vzdělávat sebe i veřejnost v této oblasti. 

V Severní Americe působí již zmiňovaná Society of Experiential Graphic Design (SEGD), 

jejímž hlavní cílem je networking mezi jednotlivými členy této komunity, vzdělávání, 

pořádání soutěže pro designéry (SEGD Global Design Awards) a obecně informování 

veřejnosti o tématech jako je orientace ve městě či v budovách (wayfinding) a 

vytváření identity místa pomocí designu. Na stránkách magazínu Eg, který je online k 

dispozici na stránkách SEGD, se mohou čtenáři každé čtvrtletí dozvědět novinky 

z oboru environmentálního či experimentálního grafického designu, který je chápaný 

členy SEGD jako vizuální „zážitek“, který propojuje člověka s konkrétním místem.70  

 

V českém prostředí se vizuální komunikaci intenzivně věnuje Tomáš Fassati 

zastupující Český institut informačního designu se sídlem v Benešově. Fassati neúnavně 

mapuje obor vizuální komunikace se vším, co obsahuje a vydává učebnice druhé 
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gramotnosti.71 Český institut informačního designu se svým působením hlásí k 

Mezinárodnímu institutu informačního designu (IIID) sídlícímu ve Vídni, ostatně obě 

organizace založil rakouský designér a teoretik Peter Simlinger. Institut mimo další 

aktivity také uděluje každoroční ocenění IIID Award za výjimečné aktivity na poli 

informačního designu, jehož jednou kategorií je i univerzální čili přístupný design a 

pořádá soutěž pro designéry, jejímž je přístupný design hlavním tématem.72 

 

 

2.3. Jednotlivé prvky vizuální komunikace a faktory přístupnosti těchto 

prvků 

 
Z rozsáhlého oboru vizuální komunikace se ve své práci soustředím právě na 

grafickou podobu wayfinding, která dle mého názoru významně určuje corporate 

identity města. Budu postupovat od základních kamenů vizuální komunikace ve městě, 

piktogramů a vhodně zvoleného písma, přes městkou corporate identity, orientační 

systémy v městských prostorách až ke značení veřejné hromadné dopravy. Všechny 

tyto prvky by měly být v ideálním případě sjednoceny tak, aby pro jejich porozumění 

stačilo seznámení se s jedním komunikačním systémem v jednom vizuálním stylu.  

  
2.3.1. Piktogramy a piktogramové řady 
 

Rčení, že obraz vydá za tisíc slov, je v případě piktogramů zcela na místě. Jak již bylo 

zmíněno výše v kapitole věnující se vynikajícím osobnostem informačního designu, 

vznik piktogramů provází intenzivní výzkum a racionální systematické uvažování ve 

spojení s výtvarným nadáním. Ne náhodou proto u vzniku zásadních piktogramových 

řad stáli dva tvůrci (viz kapitola věnovaná Neurathovi a Sutnarovi).  

Piktogram se uplatní všude tam, kde je potřeba informovat velký počet lidí 

rozličného původu. Informační systémy využívající  piktogramů jsou nezbytné na 

velkých mezinárodních akcích, jako jsou již zmíněné olympiády, světové výstavy, 
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veletrhy, kongresy a další. Pro tyto události je typické, že je doprovází vznik celé 

piktogramové řady, která se má správně vyznačovat (podobně jako je tomu u abeced) 

stejným způsobem stylizace, jednotným charakterem grafického zpracování, stejnou 

velikostí a tvarem plochy na kterou jsou jednotlivé piktogramy umístěny.73   

Výše zmíněný stejný způsob stylizace je docílen procesem, který se nazývá eidetická 

redukce.74 Při ní se autor piktogramu soustředí pouze na charakteristické rysy 

zobrazovaného předmětu, které posléze zjednodušuje a zvýrazňuje. Příklady eidetické 

redukce v přirozeném výtvarném projevu nacházíme například u dětských kreseb či u 

nástěnných maleb v pravěkých jeskynních. Pro dobré porozumění významu piktogramů 

v piktogramové řadě je klíčové, zda proces eidetické redukce proběhl u všech 

jednotlivých piktogramů stejně. Míra zjednodušení, eliminace nepodstatných prvků a 

naopak zvýraznění prvků charakteristických pro daný předmět by měla být v celé 

piktogramové řadě identická.75  

Podobně je pro snadnou čitelnost piktogramů doporučeníhodné dodržovat 

nastavený základní vztah mezi zobrazovaným předmětem a zobrazujícím piktogramem 

v celé piktogramové řadě. Dobrým příkladem ucelené piktogramové řady z pohledu 

tohoto vztahu jsou olympijské piktogramy Otl Aichera. [11] Každý jednotlivý olympijský 

sport je znázorněn pomocí stylizované lidské postavy, která je zachycena v momentu 

výkonu sportu.  Naproti tomu piktogramy vytvořené pro olympiádu v Tokiu využívají 

vedle primárně zastoupené lidské postavy také samostatné atributy, které sport 

zastupují (například plachetnice), čímž autoři vnesli nesoulad do celé piktogramové 

řady. [9]   

Piktogramy tvoří základ mnoha vizuálních informačních systémů a často jsou nosiči 

informace rozdílného obsahu. Příkladem může být na jedné straně orientační systém 

pro velkou množinu uživatelů veřejné dopravy a na druhé pokyny týkající se 

bezpečnosti práce pro zaměstnance dopravního podniku. Ucelená a dobře 

srozumitelná piktogramová řada by měla vždy sdružovat piktogramy s podobným 

obsahem, zahrnovat logickou množinu témat, neobsahovat příliš mnoho svým 

významem si podobných piktogramů a být svou formou přizpůsobena skupině 
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recipientů, kterým je určena. Pokud jsou piktogramy rozlišeny barvami, je doporučeno 

nepoužívat více než šest barev.76 

Pro posuzování vyrovnanosti konkrétní piktogramové sady je proto nutné brát 

v úvahu typ a stupeň stylizace, stejný úhel pohledu na zobrazované objekty,77 dané 

barevné provedení, formát nosiče piktogramu, použití prefabrikovaných částí78 a 

případně zahrnutí vhodného písma.79  

Jak bylo zmíněno výše v kapitole věnované průkopníkům informačního designu, 

americká organizace sdružující grafické designéry AIGA nabízí volně ke stažení kolekci 

piktogramů vhodných pro veřejná prostranství všeho druhu.80 Tento soubor doplňuje v 

americkém prostředí podpůrná legislativa spojená se zákonem ADA (The Americans 

with Disabilities Act) z roku 1990, která vydává doporučení týkající se vizuální 

komunikace ve smyslu přístupného designu, čili vhodné i pro osoby s handicapem. Ve 

spolupráci se SEGD (The Society of Experiential Graphic Design) byl v roce 2012 

vytvořen sborník pravidel a doporučení SEGD 2012 ADA White Paper Update s 

podtitulem Signage Requirements in the 2010 Standards for Accessible Design.81 Tento 

volně dostupný dokument vysvětluje podstatu tohoto přístupu vzhledem k čitelnosti a 

dobré přístupnosti vizuálních orientačních a navigačních prvků a uvádí konkrétní 

požadavky na nově vznikající wayfinding systémy.  

 

2.3.2. Písmo 
 
I když je čitelnost písma mnohdy dána zvyklostí, platí pro písmo používané 

v informačních systémech několik specifických pravidel. Jedním z důležitých kritérií při 

jeho výběru, případně návrhu, je materiál, na který bude informační systém aplikován. 

Zpravidla platí, že písmo nesmí být příliš tvarově složité, ale naopak má být co 

nejjednodušší, aby se dalo lehce vyřezávat či odlévat do zvoleného materiálu a 
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předešlo se tak znehodnocení původního návrhu jak po estetické (nesprávné 

vyhotovení ostrých úhlů či narušení subtilního detailu), tak materiálové stránce.  Toto 

doporučení má své opodstatnění, i co se nároku na dobrou čitelnost týče.  Jak již bylo 

zmíněno výše (viz kapitola věnující se vybraným tvůrcům písma), bezserifová písma 

vytvořená autory internacionálního stylu, jakým je například Adrian Frutiger, jsou 

dodnes brána za vzorové řešení písma pro orientační systém. Serifová, tedy patková 

písma, jsou vhodná spíše pro čtení na krátkou vzdálenost, ideálně pro knihy či noviny, 

v případě užití na velkoformátové ploše však může docházet ke splývání jednotlivých 

liter a k nežádoucímu zahušťování textu. Bezpatková písma, která naopak unavují oči 

čtenáře v případě dlouhých literárních textů, se pro krátká informační sdělení hodí 

právě díky své robustnosti a výraznosti jednotlivých liter. Vhodná jsou také písma, 

která nemají žádné či jen pouze malé rozdíly v síle tahu písmen, neboť zúžené tahy 

mohou opět zaniknout při čtení z velké vzdálenosti či rychlosti. Tloušťka písma (duktus) 

by měla být volena tak, aby písmo nebylo příliš tenké, ztrácející se, ani příliš tučné, 

které by eliminovalo bílý prostor v okolí litery.  Písmo, které splňuje zásady čitelnosti, 

musí mít vizuálně důsledně řešeny jednotlivé litery, které se svým tvarem vzájemně 

jasně odlišují. Klíčové prvky pro rozeznání jednotlivých znaků by měly být náležitě 

zdůrazněny, nejenom v češtině pak velmi důležitou roli hraje kvalitní zpracování 

diakritických znamének.82  

Při sazbě písma v případě orientačních systémů či jiné informační grafiky je možnost 

volby mezi sazbou verzálkami (velká písmena), anebo kombinací verzálek s minuskami 

(malá písmena). Kombinovaná sazba s minuskami má tu výhodu, že jednotlivé minusky 

různě přesahují střední výšku písma i spodní linku (účaří) a vytváří tak charakteristické 

tvary typické pro jednotlivé litery. Pro čtenáře je tudíž jednodušší rychle si přiřadit tvar 

ke znaku, přičemž pro porozumění textu tolik nezáleží na pořadí jednotlivých liter, jako 

na faktu, o které znaky se jedná. Verzálky jsou svou výškou shodné, čili v případě jejich 

výhradního využití tento moment odlišení odpadá.83  

 

Velikost písma určuje vzdálenost, ze které bude nápis čten. Pro nápisy v exteriéru je 

doporučovaná výška písma minimálně 60 mm, pro nápisy v interiéru minimálně 30 
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mm.84 Při zkoumání dobré čitelnosti písma hovoří pro klasické pozitivní použití 

tmavého písma na světlém podkladu poznatky z kognitivní psychologie,85 na druhou 

stranu je však známo, že bílá barva pohlcuje své okolí, proto si své zastánce nachází i 

negativní varianta světlého písma na tmavém podkladu, která tomuto jevu 

zabraňuje.86 

 

Obecně dále platí, že písma užitá pro účely informační grafiky by se měla vyvarovat 

zbytečných zdobných prvků, které zhoršují čitelnost, zároveň však nemusí sklouzávat 

k nevýrazné neosobnosti, kterou se pro mnohé vyznačuje nadužívaná Helvetica či 

německé písmo DIN.87 Doporučeníhodná jsou písma čistá a uměřená, ale zároveň 

dynamická, jako je například již výše zmiňovaný Frutiger.88 [12] 

 
 

2.3.3. Jednotná vizuální identita města 
 
„Na světě existuje přes 5 000 000 společností vyrábějících značkové výrobky nebo 

nabízejících značkové služby. Obyvatel západní Evropy zaregistruje každodenně 2 000 

obrazů, 20 000 vizuálních stimulů a 500 grafických značek (z nichž si jich uchová 

v paměti do konce dne nanejvýš deset). Tři čtvrtiny přijatých informací jsou vizuálního 

charakteru. Proto jsou logo a jednotný vizuální styl považovány za jednu z důležitých 

zbraní používaných v ekonomické bitvě.“89 

 
Obraz neboli image města není určován pouze architekturou, urbanistickým 

řešením prostoru, památkami a vlastními obyvateli nýbrž také jeho vizuální komunikací 

navenek. Ta se soustředí na dvě základní cílové skupiny: obyvatele města a cizí 

návštěvníky, kteří mnohdy pocházejí ze zahraničí a nemusí tak ovládat jazyk dané 

země, ve které se město nachází. V druhém desetiletí 21. století v evropském kontextu 
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může město počítat s tím, že pro zahraniční návštěvníky postačí angličtina (a 

piktogramy) jako univerzálně srozumitelný jazyk. 

Na základě těchto dvou rozdílných cílových skupin se rozlišují dva základní přístupy 

při tvorbě vizuálního stylu města. Prvním přístupem je tvorba takové vizuální 

komunikace, které rozumí turisté. Turisté přivážejí do města vítané zdroje, města proto 

cizí návštěvníky vítají a jimi zřízené instituce pro podporu turistického ruchu vytvářejí 

značky, které mají vystihovat dané město a zároveň do něj přilákat co nejvíce turistů. 

Zjednodušeně řešeno, mají město, ať již v jedné značce nebo v celém spektru vizuální 

komunikace, kterou se město navenek prezentuje, představit jako srozumitelné, 

jednoduše zapamatovatelné a přátelsky zvoucí k návštěvě. Pro tyto účely je 

doporučeníhodné, aby značka města, jeho název a ostatní doprovodné materiály 

(plánek města, katalog, průvodce apod.) byly podřízeny jednotné vizuální podobě, 

která turistu nemate. Pro jeho ještě lepší orientaci se do těchto prezentačních značek 

měst často umisťuje vedle názvu také znázornění městské dominanty či jiného 

nejvýznamnějšího lákadla. Takto znázorněná značka přispěje k orientaci zahraničního 

turisty a identifikaci toho správného města lépe než k tomuto účelu nevhodný 

heraldický znak města. Pokud značka města přináší benefit v podobě dobré emoce, 

která potencionálního turistu zve k návštěvě města, splňuje všechny požadavky, které 

jsou na ní kladeny.90 Pokud se však již turista v daném městě nachází, ztrácí tato 

prezentační značka svůj účel turistu přilákat a ke slovu přicházejí jiné charakteristiky, 

které by měla značka splňovat. 91  

Mění se také cílová skupina – městská vizuální komunikace se nyní nesoustředí 

jenom na cizí návštěvníky, ale i na své obyvatele. Ti nepotřebují mít k identifikaci svého 

města neustále na očích jeho nejvýznamnější dominantu, ale upřednostňují spíše 

požadavek jasné, srozumitelné komunikace, orientace a soulad grafických vizuálních 

prvků s místním prostředím. Vizuální styl, který by se prolínal vším, co je v přímé 

souvislosti s městem, a pomáhal tak s orientací v jeho složitém organismu – víka 

kanalizace, popelářské automobily a ty patřící městské policii, městské úřady a 

instituce a jejich tištěné materiály, městská periodika, označení ulic, hromadná 
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doprava a v neposlední řadě orientační systém.92 Smysl sjednoceného a graficky 

dotaženého korporátního stylu města je stejný jako u soukromých subjektů. Jak 

popisuje Jiří Eliška: „Corporate identity je chápán jako základní vizuální prostředek 

komunikace mezi firmou a společností. Je-li kvalitní, pomáhá identifikovat firmu, 

prostupuje všechny segmenty firemní struktury, vytváří pocit sounáležitosti 

zaměstnanců všech úrovní. Zpětnou vazbou na kvalitní corporate identity je vztah 

veřejnosti k firmě a k jejím produktům. …. Veškeré grafické výstupy a vizuální 

prezentace firmy v médiích musí mít pevnou, neměnnou a trvale identickou podobu. 

Firemní značka má dlouhodobou platnost, její cena roste s hodnotou firmy.“93 

V některých případech, jakým je například současné logo Hamburku, se městu 

podařilo spojit obě výše popsané funkce v jednu. Značka či městské logo jsou ve stejné 

podobě (případně s mírnými variacemi) používány jak v turistickém ruchu, tak 

v každodenní komunikaci města s jeho obyvateli, čímž zajišťují ničím netříštěnou 

komunikaci. Ta samozřejmě nestojí pouze na logu, ale zejména na sjednoceném 

vzhledu všech dalších výše nastíněných aplikací.  

Dalším příkladem takového sjednocení je vizuální identita Amsterdamu. Vytvořilo jí 

studio Edenspiekermann společně s agenturou Thonik ve dvou fázích (první proběhla 

roku 2003, druhá v roce 2014). Základem bylo sjednocení téměř šedesáti rozdílných 

identit, které nesly jednotlivé městské společnosti, služby a části. [14] Ty studio 

nahradilo třemi pod sebou umístěnými červenými kříži, které vycházejí z původního 

heraldického znaku Amsterdamu z 15. století doplněné názvem města v holandštině. 

[15] Na tento nový znak navazuje celý systém vizuální identity města, který od roku 

2014 pracuje také s piktogramy Adama a Evy, kteří vizuální komunikací města 

provázejí.94 Oficiální webové stránky města jsou sdruženy v jednu a přehledně 

rozděleny na sekce pro různé cílové skupiny, ať se jedná o turisty, místní obyvatele či 

osoby navštěvující Amsterdam za účelem obchodu.95  

Jako je tomu v případně Amsterdamu, speciální postavení ve vizuální komunikaci 

dodnes má tradiční heraldický znak. Ačkoliv již běžný obyvatel města neumí přečíst 

všechny významy, které jsou v něm skryty, intuitivně chápe význam tohoto dokladu 
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historie města a dokladu jeho slávy. Proto jsou dodnes také heraldické znaky v původní 

podobě využívány při slavnostních ceremoniích, objevují se na městských praporech a 

pamětních listinách a všude tam, kde je kladen důraz na historickou kontinuitu. Jejich 

případný redesign by měl zachovat důstojnost tohoto městského znaku a zároveň 

s ním citlivě pracovat i s ohledem na ostatní vizuální komunikaci města. Některá 

současná městská loga, jako například vídeňské,96 zahrnují i tradiční heraldický znak, 

čímž naznačují, že svoji celkovou identitu zcela odvozují z historické tradice.  

Jak shrnuje Alena Ježková: „Zavedení jednotného vizuálního stylu přináší městské 

správě jednoznačně pozitivní výsledky: přispívá k žádoucímu sjednocení komunikace 

uvnitř úřadu i směrem k veřejnosti, umožňuje vést komunikaci efektivněji a pro 

veřejnost srozumitelněji. (…) Moderní značka nebo logo města je současně 

marketingovým nástrojem, „značkou kvality“, která má své uplatnění v aktivitách 

týkajících se zahraniční prezentace, investičního rozvoje města a cestovního ruchu.“97 Je 

současným standardem evropských metropolí prezentovat se kvalitním vizuálním 

stylem.  

 
 

2.3.4. Wayfinding systémy v městském prostoru 
 

“To become completely lost is perhaps a rather rare experience for most people in 

the modern city. We are supported by the presence of others and by special way-

finding devices: maps, street numbers, route signs, bus placards. But let the mishap of 

disorientation once occur, and the sense of anxiety and even terror that accompanies it 

reveals to us how closely it is linked to our sense of balance and well-being.”98 

 
Úkolem wayfinding systému je provázet člověka prostorem, navigovat jej ke 

zvolenému cíli a zároveň poskytovat informaci, kde se člověk v daný moment nachází, 

a dávat neustálý přehled o jeho pozici vůči okolí. Základní princip dobrého orientačního 

a navigačního systému je jeho celková důslednost – systém se má vždy zjevit v pravý 

čas na pravém místě. Pokud tento předpoklad systém nedodrží, ztrácí v něm jeho 

potencionální uživatel důvěru a systém nevyužívá. 
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Přirozenými body orientace jsou výrazné body krajiny či městské zástavby, 

v nepřehledném prostředí města však mnohdy tyto orientační prvky nestačí a 

orientační roli přebírá lidmi vytvořený wayfinding systém. Mimo vizuální orientační 

systémy, kterým se budu věnovat, patří do městského prostředí také zvuková a 

hmatová navigace sloužící zejména osobám s handicapem. Nepostradatelné jsou vodící 

linie a zvuková signalizace semaforů pro zrakově postižené chodce. Zároveň se 

zvukovými a hmatovými prvky se člověk může orientovat pomocí pachových stop 

(pizzerie či kavárna za rohem ulice), pro účely mé práce se však budu zabývat pouze 

vizuálními orientačními systémy.99  

Wayfinding systémy můžeme dále dělit na interní a externí. Interní představují 

orientaci a navigaci uvnitř budov či uzavřených areálů a mají zažitá daná pravidla, která 

popisují například nutnost základní orientační tabule hned u vstupu, na kterou 

navazuje systém směrovek a šipek, které vedou k označeným místnostem či budovám.   

Externími orientačními a navigačními systémy se rozumí vnější označení budov, ulic, 

směrovky, šipky, mapy, a další prvky, které na své cestě potká uživatel veřejného 

prostoru.  Prvními, lidmi vytvořenými, externími informačními prvky byla označení ulic 

a domů a kamenné ukazatele ve starověkých městech. Ve středověku tento způsob 

značení upadl a přinesl obrázková domovní znamení. V Praze vznikala organicky již od 

14. století. Byla snadno zapamatovatelná a lehce rozlišitelná, proto plnila orientační 

funkci ve městě lépe než následně v 18. století zaváděná popisná čísla, která byla sice 

domům přidělována v následné řadě, avšak v rámci celého města. Na rozdíl od 

popisných čísel se mohla vyskytovat stejná znamení na více domech v jednom městě, 

správnému určení pak napomáhaly také doplňující nápisy vysvětlující znamení a fixující 

verbální název domu. Znamení vycházela z motivu dekorace domovní fasády, byla 

odvozená od povolání či jména majitele, či naopak jméno obyvateli domu udávala. 

Mnohdy nahrazovala šlechtické erby a sloužila reprezentaci bohatých měšťanů, kteří si 

je někdy při přestěhovaní odnášeli s sebou. Výtvarné ztvárnění domovních znamení 

vycházelo v počátcích z heraldických pravidel, čímž bylo dosahováno dobré čitelnosti a 

rozpoznatelnosti znamení. Heraldická pravidla totiž nedovolují klást „kov“ na „kov“ 

(zlatá/žlutá a stříbrná/bílá barva) a „barvu“ na „barvu“ (červená, modrá, zelená a černá 
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barva), čímž je zaručen dobrý kontrast barev.100 V 19. století se ukázalo, že číslování 

domů v rámci celého města není efektivní pro orientaci jeho obyvatel a návštěvníků, 

proto bylo zavedeno orientační číslování pouze pro danou ulici v sudé a liché řadě od 

jednoho konce ke druhému. Pro potřeby stále se rozšiřujících měst byly uzákoněny 

také názvy ulic a náměstí a postupem času byla v zahraničí rušena i popisná čísla, neboť 

postačovala pouze čísla orientační v kombinaci s názvem ulice. V České republice jsou 

od 90. let 20. století uváděna popisná čísla jako povinná a orientační pouze jako 

dobrovolná, což mnohdy vede k neuvedení orientačních čísel, k nejednotnému 

barevně odlišnému značení popisných a orientačních čísel a následnému zbytečnému 

zmatení návštěvníků.101  

V dnešní době stojí při tvorbě funkčního wayfinding systému v popředí potřeba 

odhalit skrytou logiku daného místa a porozumět mentálním mapám jeho návštěvníků 

a uživatelů. Americký teoretik urbanismu Kevin Lynch popisuje ve své ikonické knize 

The Image of the City (Obraz města, 1960) základní prvky, na které lze město snadno 

rozčlenit: cesty, významné prvky, okraje, uzly (místa křížení a koncentrace více prvků) a 

oblasti. Dle těchto prvků si vytvářejí obyvatelé a návštěvníci města své mentální mapy, 

díky kterým jsou schopni se ve městě orientovat. Není pak již potřeba vědět, kde je jih 

či sever, tuto potřebu nahradila orientace vůči významným prvkům ve městě. Na 

základě tohoto vytyčení městských prvků lze rozdělit i rozdílné způsoby pojetí 

wayfinding systému. První je členění prostoru dle jednotlivých oblastí, které se 

vyznačují odlišným zaměřením (např. rozdělení univerzitního campusu na jednotlivé 

zóny: ubytování, stravování, výuka apod.). Druhý způsob vnímání a orientace ve městě 

je umožněn díky pravidelné síti ulic, jako je tomu například na Manhattanu v New 

Yorku. Další variantou je orientace dle klíčových spojek – ulic, které propojují 

významné destinace a svou výrazností se stávají hlavním pomocníkem v orientaci 

(např. pařížské bulváry). Posledním způsobem definování městského charakteru pro 

účely wayfinding je soustředění se na významné památky a jiné signifikantní krajinné či 

městské prvky (příkladem může být centrum Říma).102 V potaz musí designér vzít také 

historii vzniku města, která mnohdy dodnes určuje jeho charakter; jiným způsobem 
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pojatý wayfinding systém vyžadují města budovaná kolem historického jádra (peeling 

the onion) a ta, která jsou budovaná kolem jedné hlavní ulice.103  

Manuály popisující vlastnosti wayfinding systémů, které jsou v souladu s pravidly 

přístupného designu, udávají základní informace, které má systém zajistit. Je to 

ujištění, že se uživatel nalézá na správném startovním bodě své cesty, identifikuje tuto 

lokaci vzhledem ke svému okolí a dokáže se v něm orientovat, dostává průběžná 

ujištění, že je na správné cestě, je obeznámen s případnými hrozbami, na které může 

při cestě do cíle narazit, pozná, když do něj dorazí a dokáže uniknout správným 

směrem v případě ohrožení.104 U dobrého wayfinding systému je tedy na předním 

místě žádoucí univerzální srozumitelnost, dále ergonomie nosičů informace se 

zřetelem na lidský rozměr a hierarchie postupného podávání informací, která zaručí, že 

uživatel není informacemi zahlcen. Systém musí být konzistentní ve svém pojmosloví, 

které používá (ať již jde o verbální označení či znaky) a měl by být navázán na jednotný 

vizuální styl prostoru, ve kterém je použit.105 Dobrý orientační systém také nesmí být 

založen pouze na barevném rozlišení jednotlivých informací, neboť rozeznávání barev 

není vrozenou lidskou vlastností. Naopak, každý vidí barvy rozdílně a někdo je 

nerozlišuje vůbec. Proto se doporučuje využít rozdílné barvy pouze při řazení 

posloupnosti informací či rozlišení jejich typu.106 

 

Na rozdíl od dopravního značení, jemuž musí rozumět každý řidič dopravního 

prostředku, než dostane oprávnění k jízdě, jsou směrovky ve městě určené chodcům 

důležitým prostředkem lepší orientace pro nijak neškolené obyvatele či návštěvníky 

města. Směrovky dané normou ISO jsou dvojího tvaru. První jsou klasického obdélného 

tvaru obsahující znak šipky do daného směru. Výhoda šipky použité vedle textu 

směrovky je, že může odkazovat nejen „vpravo“ či „vlevo“, ale ukazovat také směr 

„rovně“. V druhém případě směrovek, které jsou na jednom konci zešikmené, ideálně 

do tvaru belgické šipky,107 nastává problém, pokud má tato směrovka naznačovat směr 
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„rovně“. Proto je dle norem vhodnější používat prvně naznačenou variantu.108 Barevné 

ztvárnění orientačních směrovek, stejně tak jako výtvarné ztvárnění dalších ukazatelů, 

orientačních panelů a map je různorodé a závislé na velikosti města a povaze jeho 

orientačního systému, případně na místních vyhláškách. Z důvodu dobré čitelnosti 

ukazatelů pro co nejširší skupinu obyvatel je však doporučeníhodné dbát při jejich 

vytváření na dostatečný barevný kontrast (písmo x podklad, ukazatel x okolní 

prostředí), na volbu čitelného písma, jeho správné velikosti a adekvátního materiálu 

nosiče, který nezpůsobuje reflexní odlesky, a sdělení podat ve formě písma klasického, 

ale také taktilního (v případě informační tabule ideálně zakomponovat i Braillovo 

písmo).109 I přes tato omezení lze pojmout tvorbu směrovek kreativním způsobem.110 

Stejně tak jako celý navazující orientační systém, který se neomezuje pouze na 

směrovky, ale může obsahovat také informační panely, mapy či další podpůrné 

ukazatele umístěné na křižovatkách, náměstích, u významných monumentů, budov, 

parků apod.  

Pro vzhled map umístěných v městském prostoru je důležitá myšlenka, že mapy 

musí být dělány na míru prostředí, které popisují, což například zaručí, že úroveň 

detailu by měla být přizpůsobena zamýšlenému užití mapy. Tato jednoduše znějící 

premisa jde ruku v ruce s pravidlem, které říká, že čím větší oblast mapa popisuje, tím 

méně detailů musí být ukázáno.  Obecně pak také platí, že drobnosti detailů, které si 

může dovolit mapa vytištěná na papíře, se musí vyvarovat mapa volně stojící 

v městském prostředí. Další nároky jsou pak kladeny na mapu určenou pro čtení na 

digitálním zařízení, která vyžaduje užití specifického písma s větším negativním 

prostorem mezi jednotlivými literami.111 V tvorbě městských stojanů s mapami se dá 

vypozorovat několik přístupů. Americký designér Jeffry Corbin112 doporučuje způsob 

„rolovací mapy“ pro mapy, které jsou součástí orientačních systémů ve větších 
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 APELT / CRAWFORD / HOGAN 2007, 10 
110

 Příkladem kreativně pojatého informačního systému může být značení pamětihodností u 
francouzských dálnic, které v 70. letech 20. století navrhl uznávaný grafický designér Jean Widmer. 
I v rámci přísných pravidel silničního značení dokázal svými piktogramy vytvořit živý, sjednocený a 
skutečně informativní systém sloužící turistům z celého světa. 
http://www.designculture.it/interviews/jean-widmer.html#start, vyhledáno 14. 4. 2015  
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 NOGA 2013, 14, 15 
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 Jeffry Corbin založil roku 1976 studio corbindesign, které se dodnes specializuje na tvorbu 

orientačních systémů, za což sbírá mnohá ocenění. http://www.corbindesign.com/wayfindings/, 
vyhledáno 14. 4. 2015 
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městech. Pojmem rolovací rozumí takový systém, kdy z celkové plochy zobrazené na 

mapě je vyjmut konkrétní celek (např. centrum města, bezprostřední okolí stojanu 

s mapou apod.), který je zvětšen a může tak obsahovat podrobnější informace. Další 

přístup razí v tvorbě map americký designér Joel Katz. Ten zohledňuje lidský faktor při 

čtení map a vytváří mapy, které nejsou fixně nastaveny vzhledem k severu, ale do 

takového směru, kterému čtenář čelí. Připomínají tak situaci, kdy si čtenář papírové 

mapy natáčí mapu směrem ke své destinaci.113 Ze stejného důvodu vytváří Katz mapy 

na otáčivých stojanech, které si čtenář může orientovat podle své vůle.114  

Města, jejichž orientační systém je založený na docházkové vzdálenosti 

rozmístěných map, které jsou orientovány nikoliv podle severu, ale podle směru 

pohledu a ukazují nejbližší okolí, se nazývají legible čili čitelná. Svůj název koncept 

legible city odvozuje z již zmiňované knihy Kevina Lynche The Image of the City, kde byl 

poprvé představen pojem „čitelnost městského prostoru“.115 Prvním městem, které 

zavedlo podrobný orientační systém propojený s informacemi z historie města, o 

dopravě a poloze památek, kulturních institucích, veřejných WC a dalších nejen pro 

turisty užitečných informací byl v 90. letech 20. století Bristol. Tento všestranně 

propojený systém má sloužit nejen k orientaci a navigaci návštěvníků, ale také jako 

prostředek identifikace s vlastním městem.116  

Dalším příkladem čitelného orientačního systému je londýnský projekt Legible 

London. Vychází z premisy, že (nejenom) v centru Londýna je pěší chůze mnohdy 

nejrychlejším způsobem dopravy. Jak pro obyvatele Londýna, tak zejména pro 

návštěvníky této metropole s  8, 5 miliony obyvatel, je však často neznalost místa 

překážkou pro zvolení chůze namísto využití dopravního prostředku. Rozmístění 

informačních stojanů v docházkové vzdálenosti 5 min umožňuje chodcům v Londýně 

bezpečně a rychle najít nejkratší cestu ke svému cíli. Turistům pak informační tabule 

nabízí další informační služby, díky kterým se mohou snáze rozhodovat o svých dalších 

                                                 
113

 Joel Katz, zakladatel Joel Katz Design Associates použil systém orientovaných map například 
v orientačním systému Walk!Philadelphia v roce 1995. http://www.joelkatzdesign.com/signs-and-
diskmap.html, vyhledáno 14. 4. 2015 
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 http://www.theguardian.com/cities/2014/aug/21/better-signs-secret-successful-city-legible-

cities-movement, vyhledáno 14. 4. 2015 
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 Více o projektu Legible Bristol je k dispozici na stránkách studia City ID, které na projektu 
spolupracovalo (koordinace projektu) se studiem MetaDesign (informační a komunikační design): 
http://www.city-id.com/assets/publications/bristol_you_are_here_city_id.pdf, vyhledáno 14. 4. 
2015 
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krocích, spolu s udáním pravděpodobného času v minutách k naznačeným destinacím. 

Různé nosiče (stojany s mapami, klasické směrovky na štíhlých sloupech, nízké značení 

cest) umisťované od roku 2009 před blížícími se londýnskými olympijskými hrami 

nesou vždy informace o nejbližších zastávkách povrchové i podpovrchové dopravy či 

zastávkách taxi. Systém Legible London si zakládá na své přístupnosti – ve spolupráci 

s organizacemi zastupujícími obyvatele s handicapem vzniklo také značení bariér a 

bezbariérových míst v okolí spolu s udáním šířky chodníků či mapou přechodů pro 

chodce a doprovodnými hlasovými nahrávkami.117 [16] Jedním z argumentů tvůrců 

wayfinding v systému legible city je rozšíření obzorů cizím návštěvníkům města. Ti 

odvážnější se totiž již nemusí spoléhat na tištěné průvodce a hlavní městské tahy, 

kterými se dostanou k nejznámějším turistickým cílům, ale mohou na vlastní pěst 

objevovat město pomocí map v ulicích. Tím se zmnoží oblasti výskytu turistů ve městě, 

což s sebou nese i možnost vyššího výdělku v těchto oblastech, čili i města. Tento fakt 

neunikl kritikům tohoto konceptu, kteří si kladou otázku, kdo a podle jakého klíče 

vybírá destinace, které budou na mapách akcentovány.118  

 
 

2.3.5. Wayfinding systémy ve specifickém prostoru městské podzemní dráhy 
 

„Vypovídající hodnota informace je sice v jejím obsahu, ale také v grafickém 

zpracování. Je-li tento vztah vyvážený, je informace vizuálně kvalitní a uživatelsky 

vstřícná. Pokud je obsah a forma v disproporci, je výsledkem nefunkční kreace.“119 

 

Pro dobrou orientaci ve městě a funkční vizuální komunikaci je ve městech více než 

vhodné vizuální propojení wayfinding systému města a veřejné dopravy. Jak pro 

obyvatele města, tak pro cizí návštěvníky, jsou tyto dva informační systémy většinou 

tím nejdůležitějším prostředkem orientace ve městě a zároveň slouží jako vizuální 

prezentace daného města a prostředek identifikace jeho obyvatel s ním. Ze 

zkoumaných měst má k tomuto ideálnímu přístupu nejblíže Berlín, kde za vizuálním 
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stylem dopravního podniku, města a dokonce i německých drah stojí jeden designér. 

Toto propojení je důležité z důvodu již zmiňované identifikace, navigace i orientace, 

kritici však mohou namítnout, že může vést k přílišné vizuální „sterilitě“. 

Ve velkých městech se ke klasickým povrchovým způsobům hromadné dopravy 

přidává také podzemní dráha. Je většinou spravována stejnými provozovateli jako 

ostatní způsoby veřejné hromadné dopravy a často spadá přímo pod správu města, 

které by teoreticky mělo mít nástroje, které mohou ovlivnit vizuální prezentaci a 

wayfinding v prostorách povrchové i podpovrchové veřejné hromadné dopravy. 

Dopravní podniky se dnes také začínají chovat jako standardní podnikatelské subjekty, 

s čímž souvisí i větší důraz na vlastní corporate identity. Z původních často okřídlených 

odnoží městských znaků a erbů prošla loga dopravních podniků významnou proměnou. 

S narůstající konkurencí v podobě soukromých dopravců se zvyšuje i tlak na propagaci 

městských dopravních společností. Mimo klasických log se tak prezentují svými 

propagačními materiály, reklamními kampaněmi, výrobou propagačních předmětů, 

vlastními muzei a v dnešní době nezbytnými webovými stránkami. Samozřejmostí jsou 

dnes již také plánky linek metra, které jak již bylo řečeno výše, vycházejí z mapy 

londýnského metra z ruky Harryho Becka, který odstranil přebytečné geografické údaje 

toho, co je nad povrchem a na mapě znázornil pouze podpovrchové linky a stanice 

metra.  Zavádění těchto na svou dobu revolučních plánků nebylo však vždy ze strany 

cestujících kvitováno s povděkem jako v případě Londýna. Konzervativní obyvatelé 

New Yorku nepřijali v roce 1972 mapu metra jednoho z nejuznávanějších grafických 

designérů Massima Vignelliho pro její údajnou přílišnou radikálnost a schematismus. 

Dnes je tato mapa řazena hned vedle Beckova plánku jako nejlepší příklad nejenom 

informační grafiky, ale také uměleckého díla, kterým se může tato na první pohled 

čistě praktická záležitost stát.120 [17] K tvorbě identity může posloužit také vzhled 

jízdenek, které dopravní podniky města vydávají. Příkladem zajímavého řešení mohou 

být jízdenky vydávané Úřadem pro městskou dopravu v japonském Sapporu, které jsou 

na rozdíl od běžně vzhledově unifikovaných jízdenek vydávané v různých variantách. 

Lze si dokonce objednat jízdenky na objednávku s vlastním potiskem, které mohou 

cestující rozdávat darem či slouží jako sběratelský předmět.121 Ke corporate identity 
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patří také prostředí dopravních prostředků a související zástavby (vestibuly metra, 

nástupní ostrůvky povrchové dopravy).122  Jelikož v reálném životě obyvatelé města ani 

turisté nenosí v hlavě celou strukturu veřejné dopravy, je hlavním úkolem 

informačního systému v prostředí veřejné dopravy doručit uživateli relevantní 

informaci na správném místě a ve správný čas. Ani dobrý wayfinding systém však často 

nemůže překonat bariéry, které vytváří špatné urbanistické a architektonické pojetí 

staveb s veřejnou dopravou spjatých. Dopravní terminály by měly být navrženy tak, 

aby cestující urazil nejmenší možnou vzdálenost při překonávání vzdáleností mezi nimi, 

počet změn poschodí a kontrolních stanovišť by měl být co nejmenší, terminály by 

měly být vždy uzpůsobeny koncentraci velkého počtu lidí a počítat se zachováním 

volného průchodu a v neposlední řadě by měly být vždy přístupné znevýhodněným 

skupinám obyvatel (osoby na vozíku, rodiče s kočárkem apod.).123 Některé terminály 

dokáží již svým vzhledem napovídat cestujícím, co se nachází na povrchu, čímž 

přispívají k rychlé orientaci pasažérů. Téma architektonického ztvárnění dopravních 

terminálů bohužel přesahuje rozsah mé práce, dále se jím proto již nebudu zabývat. 

Mimo dopravních podniků z německy mluvících zemí, kterým se budu podrobněji 

věnovat ve třetí kapitole, bych za účelem demonstrace rozdílných přístupů v pojetí své 

vizuální identity ráda zmínila další dvě evropské metropole, Londýn a Paříž. V případě 

rozsáhlého systému londýnské podzemky, který vznikal propojením několika 

nezávislých soukromých společností v druhé polovině devatenáctého století, se 

v průběhu století dvacátého podařilo sjednotit vizuální podobu značení stanic a to 

nejenom pro podzemní dráhu, ale také i pro ostatní druhy veřejné hromadné dopravy. 

Symbol, který prostupuje všemi těmito druhy dopravy a ve stylizované podobě se stal 

zároveň logotypem londýnského dopravního podniku, je kruh s příčným pruhem, ve 

kterém je umístěn název dopravního prostředku / stanice. Každý druh dopravy je 

charakterizován jinou barvou kruhu: oranžová značí příměstské vlaky („overground“), 

modrá přidružený systém DLR vlaků (Dockland Light Railway), reverzní bílý symbol na 

červeném pozadí pak systém autobusů. Nejslavnější, červený kruh s modrým pruhem 

značící londýnský „underground“, se stal všeobecně známým symbolem pro celý 
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Londýn potažmo pro Velkou Británii.124 [18, 19, 73] Posloužil dokonce jako inspirace 

uměleckých děl, jako je tomu v případě jedinečného plakátu Man Raye z roku 1938. 

[20] Původní písmo navržené Edwardem Johnstonem125 roku 1916, nyní zvané Old 

Johnston, se stalo natolik charakteristickým znakem londýnské „tube“, že je v podobě 

své modernizované verze, New Johnston, doposud aplikováno na všechna značení a 

grafické materiály London Underground.126 Jiný přístup byl zvolen v Paříži.  Oproti 

londýnské umírněnosti a sjednocujícímu přístupu, si pařížská podzemka udržuje 

bohémský charakter daný svou rozmanitostí a přiznáním doby vzniku jednotlivých částí 

metra. Ikonické se staly stanice vybudované architektem Hectorem Guimardem se 

zdobným nápisem Métropolitan ve stylu art nouveau na přelomu 19. a 20. století, či 

písmo Métro vytvořené Adrianem Frutigerem v sedmdesátých letech výlučně pro 

pařížskou podzemku. Vedle těchto dokladů dlouhé historie metra vznikají dnes 

moderní terminály plné technických vymožeností a digitálních informačních tabulí. 

Přes tuto šíři uměleckých stylů funguje podle odborníků i návštěvníků pařížský systém 

bez problémů a uživatel se i přes spleť velkého množství linek dobře orientuje.127  

Základní pravidla dobrého orientačního systému vychází z pravidel výše popsaných 

v této kapitole. Wayfinding systém by měl dodržovat hierarchii informací a 

konzistentně zacházet s barvami, tvary, materiály nosičů a jejich povrchovou úpravou, 

pozicí a způsobu umístění dle druhu informace. Pro dobrou čitelnost informací je 

nejpodstatnější barevný kontrast, vhodně zvolené barvy a písmo, které jsou ve své 

jedinečnosti snadno odlišitelné od ostatních, například reklamních sdělení. Pořekadlo 

méně je více platí i v tomto případě, kdy přemíra a dublování informací wayfinding 

systému neprospívá. Všeobecná srozumitelnost značení pro případ nouzové situace by 

měla být absolutní prioritou, proto neškodí uvádět minimálně zde kromě mateřského 

jazyka i angličtinu. A v neposlední řadě počítat při navrhování wayfinding systému také 

s reklamou a naplánovat její umístění na méně důležitých plochách, než které jsou 

vyhrazeny právě pro informační systém.  
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3. Vývoj vizuální komunikace na příkladu vybraných 

měst 
 

Ve městech žije již více než polovina světové populace. Přestože jsou mnohá 

tvořena na racionálním základě, jsou města zpravidla živelným, neustále se měnícím 

organismem. Způsob, jakým města navenek vizuálně komunikují, je zásadní pro lidskou 

orientaci v nich. Orientační systémy vyčnívají v porovnání s ostatními prvky vizuální 

komunikace ve své služebnosti městské společnosti, která klade čím dál vyšší nároky na 

jejich funkčnost, přístupnost a estetické kvality. Požadavkem na kvalitní orientační 

systémy není pouze efektivní podání správné informace na správném místě, ale také 

nenarušení specifického charakteru daného místa. Jejich účinnost závisí i na ostatních 

prvcích vizuální komunikace ve městě, které mohou orientační systém snadno překrýt 

vizuálně neodbytnějším a „atraktivnějším“ sdělením. Kromě komunikace uvnitř města, 

slouží vizuální identita také jako důležitý nástroj města při prezentaci navenek.  

 V této kapitole se budu věnovat vybraným aspektům vizuální komunikace ve třech 

městech – v Berlíně, Vídni a Praze.  

 

3.1. Berlín 

 
3.1.1. BVG a wayfinding v metru 
 

Geneze vývoje corporate identity a wayfinding systémů města Berlín je dlouhá a 

v posledních třiceti letech se úzce prolíná se jménem jediného německého designéra a 

tím je Erik Spiekermann. Spikermann se již od osmdesátých let dvacátého století snažil 

v rámci svého oboru, kterým je grafický a informačního design, kultivovat vizuální 

kulturu Berlína. Nejprve tak činil pod křídly svého design studia MetaDesign, od roku 

2001 jako designér na volné noze, případně ve spolupráci se svým novým studiem 

EdenSpiekermann (dříve také UDN – United Designers Network či Spiekermann 

Partners).128 Spiekermann, bývalý berlínský student dějin umění s nepřekonatelnou 

zálibou v písmenech, je v současnosti považován za jednoho z nejvýznamnějších 

                                                 
128

 Roku 2001 opustil Spiekermann své studio MetaDesign kvůli zásadním názorovým rozdílům se 
zbylými dvěma partnery na další směřování studia. Studio MetaDesign pokračuje dodnes a to pod 
taktovkou Uli Mayer – Johanssen.  
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světových grafických designérů.129 Roku 1989 založil společně se svou tehdejší ženou 

Joan a designérem Nevillem Brodym první obchod s digitalizovaným písmem, 

FontShop. Pod hlavičkou FontShop International také dodnes uvádí svá písma na trh (v 

edici FonfFont vyšly například FF Meta, FF DIN a jiná).  

K velkým zakázkám v Německu se Spiekermann dostával již v osmdesátých letech 

dvacátého století. Zpracoval nový grafický layout formulářů německé pošty a pro její 

specifické účely vytvořil společně s dalšími písmaři písmo PT55 (zkratka značí Post Type 

o šířce 55 mm), který nebyl nakonec nikdy přijat. Posloužil však jako základ pozdějšímu 

Spiekermannovu písmu FF Meta. V polovině osmdesátých let vytvořil návrh nového 

informačního systému Stadtinfo pro berlínskou dopravní výzkumnou asociaci 

(Studiengesellschaft für Nahverkehr), který byl zkušebně zaveden na jedné lince 

autobusu mezi berlínským letištěm a stanicí Budapester Strasse. Celý systém byl 

založen na různě velkých bodech, které asociovaly v té době nově zaváděné digitální 

elektronické informační tabule. Spiekermannův návrh však nebyl uveden do širší 

praxe.130 Vizuální komunikace dopravního podniku v rozděleném Berlíně (Berliner 

Verkehrsbetriebe Gesselschaft  – BVG) byla v té době značně roztříštěná. MetaDesign 

proto na sklonku osmdesátých let připravil vlastní analýzu současného stavu a přišel 

s návrhem, jak celý vizuální systém dopravního podniku sjednotit. Ačkoliv se před 

pádem berlínské zdi nenaskytla možnost celý návrh představit vedoucím pracovníkům 

BVG, po sjednocení Berlína se na studio MetaDesign obrátil nový manažer BVG Konrad 

Lorenzen.131  

Spojené berlínské dopravní podniky vyžadovaly novou sjednocenou vizuální identitu 

a nový wayfinding systém v prostorách metra a zastávek dalších dopravních 

prostředků, kterými BVG disponuje (mimo devíti linek metra/U-Bahn jsou to také 

příměstské vlaky/S-Bahn, autobusy a tramvaje). Berlínské metro, které bylo uvedeno 

do provozu již v roce 1902 a silně poznamenáno rozdělením města v letech 1961 – 

1989, tak získalo po bouřlivém vývoji v rámci 20. století ucelenou koncepci vizuální 

                                                 
129

 Svůj přínos grafickému designu stvrdil Spiekermann i organizací konferencí pro typografy, písmaře 
a grafické designéry, TYPO. První TYPO konference proběhla roku 1996 v Berlíně a od té doby se 
jedná o každoroční setkání designérů celého světa. Mezi lety 1995 a 2003 byl také prezidentem 
IIID, Internacionálního institutu informačního designu. 
http://typotalks.com/berlin/2015/speakers/, http://www.iiid.net/home/board/, vyhledáno 30. 4. 
2015 

130
 ERLER 2014, 86, 87, 90 

131
 ERLER 2014, 112 

http://typotalks.com/berlin/2015/speakers/
http://www.iiid.net/home/board/
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komunikace, která byla vytvořena pro univerzální využití v neustále přestavovaném a 

rozšiřujícím se komplikovaném systému berlínské podzemní dráhy.  Spiekermann se 

svým týmem132 stanovil žlutou jako novou korporátní barvu a vytvořil nové písmo 

určené pro exklusivní použití BVG, FF Transit. Toto bezpatkové písmo vychází z již 

několikrát zmiňovaného písma Frutiger, konkrétně z jeho zúženého řezu.133 Písmo je ve 

svých modifikacích ještě více přizpůsoben potřebě rychlého přečtení informace, 

jednotlivé litery jsou úsporné, co se prostorové náročnosti týče, ale zároveň nepůsobí 

příliš úzce.134  

K písmu Transit patří také piktogramy, které jsou rozděleny různým barevným 

pozadím do čtyř piktogramových řad. Piktogramy se žlutým pozadím značí obecné 

informace a pokyny (výtah, eskalátor, toalety), piktogramy značící nebezpečí či 

prostředky užitné v případě nebezpečí jsou umístěny na červeném podkladu (hasicí 

přístroj, zákaz vstupu), zeleně je podloženo záchranné a únikové značení a modře pak 

zařízení pro osoby s handicapem. [21, 23] Barvy jsou příkladně užity ve vztahu k běžné 

konvenci spojující červenou barvu s nebezpečím a zelenou se záchrannou pomocí. 

Formát nosičů je až na výjimky stejný, piktogramy samotné jsou z části složeny 

z prefabrikovaných dílů, ve většině hraje prim blíže nespecifikovaná abstrahovaná 

lidská postava připomínající piktogram postavy patřící k základnímu setu symbolů 

vydaných AIGA (více viz kapitola věnovaná piktogramům).135 Rozdílem jsou zejména 

končetiny, které se v případě písma Transit vyznačují zešikmením ve spodní části a 

postava z piktogramu tak může vytvářet dojem chůze po špičkách, zatímco „helvetica 

man“136 [22] stojí nohama pevně na zemi. Celkově působí Spiekermannovy lidské 

piktogramy subtilněji a elegantněji než ty dané AIGA. Zároveň je tento soubor 

piktogramů dostatečně srozumitelný, jednoduchý a přehledný a i díky barevnému 

rozdělení jednotlivých piktogramových řad a respektování daných konvencí považován 

                                                 
132

 V MetaDesign v té době působil například Rayan Abdullah, dnes úspěšně publikující grafický 
designér. 

133
 ERLER 2014, 130 

134
 Helmut Ness v článku o berlínské typografii upozorňuje, že na některých místech v berlínském 

dopravním systému se nově objevila namísto FF Transit Helvetica, což jednoznačně nepřispívá 
k jednotnému působení vizuální komunikace BVG (NESS 2010, 30).  Z vlastního pozorování jsem 
tento jev zaznamenala pouze na validátorech jízdenek.  

135
 JUNEK 2012, 15 

136
 Tuto přezdívku pro symbol lidské postavy v souboru piktogramů AIGA použila poprvé designérka 

Ellen Lupton jakožto narážku na všeobecnou rozšířenost této sady vytvořené na zakázku DOT (U.S. 
Department of Transportation) a volně stažitelné na stránkách http://www.aiga.org/symbol-signs/, 
vyhledáno 30. 4. 2015 

http://www.aiga.org/symbol-signs/
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za velmi dobrý příklad piktogramů určených pro wayfinding systém.  Převažující žluté 

pozadí činí piktogramy nepřehlédnutelné. [24] Vedle ukázněného využití piktogramů 

v prostorách metra se můžeme setkat s jejich přítomností v daleko větších dimenzích, a 

to v rámci značení nízkopodlažních dveří tramvají. Nepřehlédnutelný piktogram, 

zabírající téměř jednu třetinu křídla dveří, nenechá nikoho na pochybách, že tento 

vstup do dopravního prostředku je určen uživatelům kolečkových křesel či rodičům 

s kočárky. [25] Zároveň s novým wayfinding systémem, písmem Transit a související 

piktogramovou řadou vznikl také orientační plánek metra, které má v současné době 

10 linek a je úzce provázáno se stanicemi příměstských vlaků S-Bahn. Studio 

MetaDesign vytvořilo taktéž nové logo BVG tvořené touto zkratkou vysázenou na, jak 

jinak než, žlutém pozadí. [26] Žluté jsou pak také všechny vozy hromadné dopravy, 

které pod BVG spadají (U-Bahn, S-Bahn, tramvaje, autobusy). Historicky daná je naopak 

modrá barva, která dodnes označuje vstup do metra a to vždy v kombinaci s bílou 

literou „U“ ve variující tvarové podobě návěstidla a v různých kombinacích s barevným 

označením konkrétní linky metra a jména zastávky. [27] 

Spiekermann a MetaDesign se i dalšími projekty významně zapsali do vzhledu 

sjednoceného Berlína. Po vizuální komunikaci BVG následovaly další zakázky na 

wayfinding a další informační systémy, jako byla například práce pro postupimský 

dopravní podnik, který na ten berlínský díky své grafické blízkosti bezprostředně 

navazuje.137  

 

Spiekermann se zapsal do vizuální identity Německa nejenom svými návrhy 

v Berlíně, ale také zakázkami pro mnohé německé automobilky, jako je například 

Volkswagen nebo Audi. Mimo Berlína pak svůj cit pro wayfinding systémy zúročil také 

na letišti v Düsseldorfu v roce 1996. Svůj status autora vizuální tváře německé 

hromadné dopravy138 pak ztvrdil při práci pro německé dráhy Deutsche Bahn (2002 – 

2008). Spiekermann spolu s písmařem Christianem Schwartzem nahradil doposud 
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 ERLER 2014, 129 
138

 Spiekermannovu stopu nalezneme i v sousedním Rakousku, kde bylo zavedeno jeho písmo TERN 
pro silniční a dálniční značení. Font TERN byl původně vyvinut pro elektronické tabule nad 
dálnicemi, následně však vznikla i jeho tištěná forma. Ta byla ve svém zúženém řezu použita právě 
na rakouském značení namísto obyčejného řezu, který je k tomuto účelu vhodnější. ERLER 2014, 
234, 235 
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užívané písmo Helvetica nově vytvořeným písmem DB Type,139 které dává letákům, 

cedulím a dalším vizuálním výstupům německé dráhy charakteristický vzhled. [28] 

 

3.1.2. Jednotná vizuální identita města Berlína 
 

Vztah s městem Berlín pro Spiekermanna pokračoval i po spolupráci s BVG, mezi 

lety 1993 a 1995 vytvořil celkový jednotný styl města, vycházející ze symbolu města – 

Braniborské brány, který byl doposud používán pouze pro interní komunikaci 

městských úředníků. O nové logo se zasloužili Spiekermannovi spolupracovníci; symbol 

brány nově stylizoval Thomas Nagel a v logu jej propojil s nápisem Berlin vysázeným 

písmem Thesis typografa Lucase de Groota.140 Logo města Berlína působí i přes své 

složení z nápisu i symbolu čistým a elegatním dojmem, mezi odborníky z oblasti 

grafického designu převládá pozitivní hodnocení.141 [29] Logo je také v rámci města i 

jeho komunikace navenek používáno téměř monopolně, jeho dominanci narušuje 

v turistickém průmyslu pouze berlínská variace na logo města New York autora Miltona 

Glasera s červeným srdcem značící silnou emoci k danému městu a všemi barvami 

hrající logo Berlin ve čtverci, které zavádí na svých produktech společnost M.A.X. 2001, 

specializující se na prodej berlínských suvenýrů.142 [30] 

 

Roku 2008 Berlínský senát (obdoba pražského magistrátu) zadal kampaň „Be 

Berlin“143 německému studiu Fuenfwerken,144 které vyhrálo soutěž na tuto zakázku. 

Studio koncepčně využilo oficiální logo města dané studiem MetaDesign a pouze před 

něj vsunulo sloveso být v imperativu („be“ v anglické, „sei“ v německé variantě). [31] 

V rámci kampaně, která měla podpořit ztotožnění obyvatel Berlína se svým městem, 

vytvořilo studio společně s designérem Allesio Leonardim písmo BMF Change, které se 

stalo novým oficiálním berlínským písmem. Písmo je navrženo ve dvou řezech, 

oficiálně propagovaný „sebevědomý“ řez BMF Change Letter pro mezinárodní rozměr 

                                                 
139

 Font obsahuje šest řezů, které pokryjí veškeré možné výstupy a způsoby tisku či digitální 
prezentace, které jsou využívaná Deutsche Bahn. DB Type obdržel 1. místo v German Design Award 
roku 2007, což je velký úspěch pro font. ERLER 2014, 221 - 223 

140
 Barva loga je červená (Pantone 485). ERLER 2014, 168 

141
 FONT 2006, 32 - 33 

142
 http://www.souvenir-shop-berlin.de/ueber-uns/, vyhledáno 17. 5. 2015 

143
 http://www.sei.berlin.de/, vyhledáno 30. 4. 2015 

144
 http://www.fuenfwerken.com/index.php?inhalt=identitaet_projekte_detail&id=1710, vyhledáno 

30. 4. 2015 

http://www.souvenir-shop-berlin.de/ueber-uns/
http://www.sei.berlin.de/
http://www.fuenfwerken.com/index.php?inhalt=identitaet_projekte_detail&id=1710
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kampaně a „ukázněnější“ řez BMF Change Sans pro interní komunikaci v rámci 

města.145 I v názvu písma je akcentováno zadání města Berlína, které chce být vnímáno 

jako progresivní město plné změn a zároveň „hlavním městem příležitostí“.146 

Logo města se stylizovanou Braniborskou branou je použito i v případě oficiálního 

městského turistického portálu visitberlin.de, kde je k němu připojen hravě pojatý 

nápis „visit“.147 Spolu s oficiálními stránkami města,148 tak logo prostupuje veškerou 

městskou vizuální komunikací a činí ji tak velmi čitelnou.   

 

3.1.3. Wayfinding pro pěší města Berlína 
 

Orientační a navigační značení pro pěší v Berlíně nemá v dnešní době ucelenou 

podobu. Obecně zde platí, že názvy ulic nenalezne návštěvník na rozích samotných 

domů, jak je tomu zvykem v České republice, ale umístěné v prostoru ulice na 

sloupových nosičích. V bývalém západním Berlíně se zachovaly nápisy s názvy ulic 

vycházející z písma Erbar Grotesk, navrženém Jakobem Erbarem ve dvacátých letech 

dvacátého století. [32] V bývalém východním Berlíně lze naopak doposud nalézt nápisy 

psané groteskem z padesátých let, který upomíná na technické písmo DIN. Od doby 

spojení obou částí Berlína proniká postupně západní varianta do bývalé východní části, 

kde dnes návštěvník může najít cedule s rozdílným písmem v jedné ulici. Obě písma se 

pro budoucnost rozhodlo zachovat designérské duo Ole Schäfer a Verena Gerlach, kteří 

je na základě podkladů z berlínských ulic digitalizovali pod názvy CST West a CST Ost.149 

Směrovky v ulicích, které slouží převážně turistům, jsou v Berlíně vysázené pro 

orientační systémy nepříliš vhodným písmem Arial. Bílé písmo na modrém pozadí 

nesou plechové směrovky umístěné na štíhlých sloupcích. Typograf Helmut Ness ve 

svém článku kritizuje použití tohoto písma, které je optimalizováno pro obrazovky 

počítačů a nehodí se proto pro velkoformátové nosiče, a to nejen z hlediska čitelnosti, 

ale také z nepřiměřeného použití na turisticky exponovaných místech, které nikterak 

nepodporuje identitu daného místa.150 Jistou nepřehlednost těmto směrovkám dodává 
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 http://www.alessio.de/data/typefaces/bmfchange.html, vyhledáno 30. 4. 2015 
146

 http://www.sei.berlin.de/kampagne/stadt-der-chancen, vyhledáno 30. 4. 2015 
147

 http://www.visitberlin.de/en, vyhledáno 30. 4. 2015 
148

 http://www.berlin.de/, vyhledáno 30. 4. 2015 
149

 Fonty jsou k umístěné na stránce FontShop: https://www.fontshop.com/superfamilies/ff-
cstberlin-city-street-type, vyhledáno 16. 5. 2015 

150
 NESS 2010, 28, 30  

http://www.alessio.de/data/typefaces/bmfchange.html
http://www.sei.berlin.de/kampagne/stadt-der-chancen
http://www.visitberlin.de/en
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https://www.fontshop.com/superfamilies/ff-cstberlin-city-street-type
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umístění drobných směrových šipek v řadě pod sebou, a to i v případě, že směřují na 

opačné strany.151 [33] 

V určitých částech Berlína jsou dále k nalezení další typy wayfinding systémů. Na 

historicky i kulturně významných místech se můžeme setkat s cedulemi, které 

upomínají právě na tuto historickou provázanost, jako je například nápis na Pariser 

Platz před Braniborksou bránou. [34] Svoji vlastní typografickou identitu mají také 

berlínské koše na odpadky spravované BSR (Berliner Stadtreinigung). Nápisy, které je 

zdobí, jsou vysázené písmem FF Dirty Seven Two britského grafického designéra 

Neville Brodyho z roku 1994.152 [35] 

 
 

3.2. Vídeň 

 
3.2.1. Wiener Linien a wayfinding v metru 
 

V žebříčcích kvality života se Vídeň pravidelně umisťuje na předních místech. 

K dobrému výsledku přispívá i spolehlivý systém veřejné dopravy, k jehož přehlednosti 

přispívá i zdejší orientační systém. Vídeňský dopravní podnik (Wiener Linien) spravuje 

pět linek metra (U-Bahn), které jsou důsledně odlišené svojí barvou (červená, fialová, 

oranžová, zelená a hnědá). Konkrétní barva každé linky je určující nejen v orientačním 

systému, ale prolíná se celou architekturou a vybavením, kde určuje zabarvení zábradlí, 

zábran, madel, odpadkových košů, ale například i spár mezi jednotlivými panely. 

Návštěvník si tak může být vždy jistý, na které lince metra se právě nachází, což ocení 

zejména na přestupních stanicích, kde se může doslova nechat vést pouze barvou.153 

Tento systém vizuálně sjednocuje celý systém vídeňského metra, jehož vznik spadá do 

sedmdesátých let dvacátého století.154   

Ve vídeňském metru se používá jedno písmo a tím je Helvetica. Názvy stanic jsou 

vysázené v bílé barvě na barevném pozadí, jehož barvu určuje barva linky metra. Nad 
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 Erik Spiekermann proklamuje, že jeho snem by byla práce právě na nových turistických 
směrovkách pro Berlín, stejně jako na novém systému značení německých ulic. ERLER 2014, 288 

152
 NESS 2010, 32 

153
 V nově zrekonstruovaném podchodu pod náměstím Karlsplatz, ve kterém se nachází 

stejnojmenná přestupní stanice, je s motivem barev tří křížících se přestupních linek důsledně 
pracováno. Jsou zde umístěny světelné vodící linky, které pasažéry doslova dovedou na linku, 
kterou hledají, k čemuž jim pomáhají i zabarvené poloprůhledné stěny a mobiliář ve stejných 
barvách. Viz obr. 36. 

154
 http://wiener-untergrund.at/orientierung.shtml, vyhledáno 17. 5. 2015 

http://wiener-untergrund.at/orientierung.shtml
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tímto se nachází černý pruh s informacemi o směru východu/východů, možných 

přestupních možnostech, ale také o poloze výtahu, toalet, telefonu, policejní stanice 

apod. Toto značení je většinou zabudováno přímo do architektury stanice, případně je 

zavěšeno na panelech. Panely často obsahují zářivky, které osvětlují bílý nápis zevnitř. 

Na rozdíl od podzemních stanic Prahy či Berlína nejsou zpravidla tunely vídeňského 

metra obložené, nýbrž architekti záměrně přiznali a ničím nezakrývali technickou stěnu 

tunelu. Na tomto syrovém a většinou velmi tmavém podkladu jsou umístěny 

velkoformátové tabule nesoucí přehled stanic metra na konkrétní lince s vyznačením 

směru jízdy vlaku metra a také plánky celého systému metra enormních rozměrů. 

Vznik vídeňské městské dráhy se datuje do konce 19. století, kdy vznikly dvě páteřní 

trasy, které jsou díky dobové architektuře doposud rozpoznatelné v současném 

systému veřejné dopravy. Původní stanice městské dráhy a související vybavení 

(mosty, viadukty, ale i staniční mobiliář) vybudoval architekt Otto Wagner a dodnes 

jsou ozdobou vídeňské podzemky (linky U4 a U6). V šedesátých letech dvacátého 

století se rozhodlo o přestavbě již zastaralé a nevyhovující dráhy na metro (U-Bahn) a 

městskou rychlodráhu (S-Bahn). V roce 1969 začala přestavba a ražení nových 

podzemních částí, první úsek nově konvertované linky metra U4 byl otevřen v roce 

1976. Do roku 1982 pak byla ukončena první etapa výstavby a byly otevřeny tři trasy. 

Linka U2 vznikla netypicky konverzí trasy podzemní tramvaje. V další fázi byla 

vybudována linka U3 a z městské dráhy vznikla trasa U6, která je svým technickým 

řešením (vagóny metra potřebují trakční vedení) spíše velkokapacitní tramvajovou 

tratí. Systém metra se rozšiřuje dodnes a město Vídeň má ohledně tohoto rozšíření 

velké plány.155  

Díky faktu, že se celý systém plánoval, podobně jako tomu bylo v Praze, v jedno 

časové období (opět podobně jako v Praze na přelomu šedesátých a sedmdesátých 

let), bylo možné navrhnout design stanic ve sjednoceném duchu. Tuto zakázku 

obdržela na základě soutěže nově vytvořená skupina architektů pod názvem 

Architektengruppe U-Bahn. V jejich konceptu byl zahrnut také wayfinding systém, 

který byl dostatečně flexibilní, aby vyhovoval přestavěným i nově budovaným 

                                                 
155

 DIACONU 2011, 274 
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stanicím.156 Koncept, který se plně uplatnil zejména v nově budované linii U3, počítal 

z architektonického hlediska například s umístěním výtahu v každé stanici 

v bezprostřední blízkosti jezdících schodů (smutný kontrast s absencí podobné 

koncepce v Praze). Pro potřeby wayfinding systému byly informační tabule zabudovány 

přímo do panelů, které tvoří vnitřní obklad většiny stanic. Do stěn je zabudováno také 

staniční vybavení, jako jsou rozšířené cedule s doplňujícími informacemi, odpadkové 

koše a sedací plochy.157 Modulový systém panelů zajišťuje rychlou a nenákladnou 

výměnu poškozených částí. Každá linka metra má svůj specifický design, její jednotlivé 

stanice se pak již příliš neliší.  

Metro stejně jako městská rychlodráha spadají spolu se sítí tramvají a autobusů pod 

vídeňský dopravní podnik, který se skrývá pod názvem Wiener Linien.158 Wiener Linien 

jsou spolu s dalšími podniky dceřinou společností mateřského koncernu Wiener 

Stadtwerke, jehož vizuální identita prochází různými mírnými změnami. Vždy však 

v logu figuruje grafický symbol energie, kterou je tento koncern poháněn a zároveň jí 

dodává, a název společnosti.159 [37] Logotyp i písmo používané v případě Wiener Linien 

i Wiener Stadtwerke jsou shodné, v praxi se liší pouze barva pozadí v názvu 

společnosti, které však také vycházejí z loga.160 

K označení metra jsou používány vysoké stojany s velkým modrým nosičem, tzv. 

kostkou, na kterém je ze všech čtyř stran umístěno bílé písmeno U (znak pro U-Bahn). 

                                                 
156

 Architekti tvořící Architektengruppe U-Bahn jsou do dnešních dnů Wilhelm Holzbauer, Heinz 
Marschalek, Georg Landstätter a Bert Gantar. http://www.agu.at/, vyhledáno 17. 5. 2015 

157
 http://wiener-untergrund.at/stationsgestaltung.shtml, vyhledáno 17. 5. 2015 

158
 http://www.wienerlinien.at/eportal2/, vyhledáno 17. 5. 2015 

159
 Základní tvar symbolu, který se postupně vyvinul z heraldického znaku města Vídně, se ustálil na 

konci sedmdesátých let dvacátého století. K němu se v průběhu let připojil nápis označující 
provozovatele vídeňské veřejné dopravy a docházelo k jeho redesignu. V roce 2007 dalo grafickou 
podobu logu a celému koncernu Wiener Stadtwerke studio Mark&Nevosad (dnes Mark& Mark). 
Logotyp upravený tímto studiem pokračoval v tradici výrazně stylizovaného, přesto však čitelného 
a charakteristického nápisu. Ačkoliv Wiener Stadtewerke spolupracovali v roce 2012 s  grafickým 
studiem brand unit na faceliftu své vizuální identity, tato současnější a „učesanější“ varianta 

logotypu se do praxe neprosadila (viz http://brand-unit.com/work/wienerstadtwerke). V loňském 
roce byl proveden mírný redesign a ze „zkoseného“ logotypu zbylo pouze počáteční písmeno „W“. 
Stejnými změnami procházelo souběžně také logo Wiener Linien, dceřiného podniku Wiener 
Stadtwerke. Viz obr. 38.  

   http://www.fpdwl.at/forum/stadtverkehr-wien/historisches/10311-entwicklung-des-st-dtischen-
schienenverkehrs-in-wien-entstehung-der-wiener-linien/, http://derstandard.at/2728620/Publicis-
gewinnt-Wiener-Stadtwerke, http://www.mark-mark.at/references/wiener-stadtwerke/, 
http://brand-unit.com/work/wienerstadtwerke, 
http://www.tramwayforum.at/index.php?topic=4419.0;prev_next=prev#new, vyhledáno 17. 5. 
2015 

160
 http://www.wienerstadtwerke.at/eportal2/, http://www.wienerlinien.at/eportal2/, vyhledáno 

17. 5. 2015 
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Kvůli začlenění městské dráhy do nově budovaného metra nahradilo toto modré 

označení původní značení v podobě litery S na hnědém pozadí (znak pro Stadtbahn). 

[39] 

Jednotlivé linky metra jsou v navigačním systému značeny vždy svým číslem 

v kombinaci s literou U značící U-Bahn na barevném pozadí konkrétní linky. Vedle 

písma Helvetica používá orientační systém Wiener Linien různé piktogramové řady. Ty 

se však často duplují, vedle sebe tak můžeme nalézt například dva rozdílné znaky pro 

dětský kočárek. [46] Piktogramy původní piktogramové řady, které jsou v černém 

provedení umístěny v bílém čtverci, se skládají ze základních dopravních prostředků, 

znaků pro východ, výtah, schody, toalety, směr výstupu apod. [41] Svoji danou podobu 

mají také piktogramy značící místa, kde cestující naleznou pomoc v případě ohrožení. 

[42] V průběhu času přibyl také červeně přeškrtnutý černobílý piktogram zakazující 

kouření, který vykazuje odlišnou formu stylizace a v prostředí vídeňského metra se 

nachází ve více variantách. [40, 41] Rozdílnou piktogramovou řadu můžeme nalézt 

v samotných dopravních prostředích, kde jsou jimi značena místa přednostně určená 

čtyřem znevýhodněným skupinám obyvatel – seniorům, těhotným ženám, lidem 

s handicapem a s malými dětmi. Každý černě vyvedený piktogram jedné ze čtyř 

zástupných osob je umístěn v kroužku a na pozadí určité výrazné barvy, dohromady 

pak vytváří jeden propojený celek. [43] Piktogramy z další piktogramové řady, která 

obsahuje dodatečné pokyny týkající se bezpečnosti, plynulosti provozu a vyhrazených 

míst, jsou umístěny taktéž převážně v kroužku, a to v bílém provedení na modrém 

pozadí (kočárek, pes s vodítkem, vozíčkář, kolo apod.).161 [44] Po tragické nehodě 

v prostorách metra v roce 2010 přibyla další piktogramová čtveřice, která se nachází na 

dveřích metra a označuje nebezpečí, které plyne ze zavírajících se dveří a z mezery 

mezi nástupištěm a vagonem metra, a fakt monitoringu prostor vagonu kamerovým 

systémem.162 [45, 46] 

                                                 
161

 Ohledně jejich využití informuje i brožura vydaná rakouským dopravním podnikem s názvem 
Barrierefrei in Wien unterwegs, viz 
http://www.wienerlinien.at/media/files/2014/barrierefrei%20unterwegs_29149.pdf, vyhledáno 
20. 5. 2015 

162
 http://diepresse.com/home/panorama/wien/629735/Wiener-UBahn-mit-neuen-

Sicherheitshinweisen, vyhledáno 20. 5. 2015 
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S další piktogramovou řadou se setká návštěvník nádražních prostor, které mnohdy 

přímo navazují na prostory metra, jsou však pod správou rakouských drah, ÖBB. 163   

Výzkum a vývoj v oblasti orientačních systémů s ohledem na bezbariérovost jde 

stále kupředu, čehož si je vídeňský dopravní podnik vědom. Od roku 2010 proto 

spolupracuje s přední rakouskou odbornicí na tuto problematiku, Veronikou Egger a 

jejím studiem is - design.164 Egger je jednající ředitelkou Mezinárodního institutu 

informačního designu IIID, který sídlí ve Vídni, propagátorkou přístupného designu 

v Rakousku a spoluzakladatelkou sdružení Design for all v této zemi, které je začleněno 

do EIDD Design for all Europe. 165 Spolu s IIID vypracovala Egger v roce 2007 studii pro 

rakouské ministerstvo dopravy s názvem b.unt – barrierefrei unterwegs s podtitulem 

Barrierefreie Information im Verkehrssystem,166 která komplexně zpracovává téma 

bezbariérového přístupu k informacím v dopravě.167 Spolupráce Egger s Wiener Linien 

se týká nejen aktuálních informačních systémů (např. v případě výluk, rekonstrukcí, 

nových tratí apod.), které svým stylem navazují na wayfinding systém daný 

Architekturgruppe U-Bahn,168 ale Egger se svým týmem vyvíjí také nové aplikace 

přístupného orientačního systému.169 Na základě výzkumu [47] v komplikovaných 

prostorách nádraží a ve spolupráci s rakouskými drahami ÖBB a dalšími institucemi 

vznikl například orientační panel, který slouží všem znevýhodněným skupinám 

obyvatel. Pilotní kus byl v roce 2014 umístěn na nově zrekonstruovaném vídeňském 

Hlavním nádraží (předtím Jižní nádraží) a představuje záchytný bod uprostřed kolosu 

nádraží se všemi informacemi, které by jeho návštěvník mohl potřebovat. Mimo 

dotykové obrazovky obsahuje tento Infopoint pro všechny smysly také taktilní mapku 

nádraží s popisky v Braillově písmu či videa pro neslyšící.170 [48] Výzkum ideálního 

wayfinding systému v prostorách nádraží vznikal již v době jeho rekonstrukce, kdy bylo 
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 http://www.oebb.at/, vyhledáno 17. 5. 2015 
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 http://www.is-design.at/, vyhledáno 17. 5. 2015 
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 http://www.designforall.at/, vyhledáno 17. 5. 2015 
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 EGGER / EHRENSTRASSER 2007 
167

 Studie je volně ke stažení na: http://www.iiid.net/b-unt-barrierefrei-unterwegs/, vyhledáno 17. 5. 
2015 
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 Autorkou jejich grafické podoby je designérka Anuradha Genrich.  

169
 http://www.is-design.at/category/orientierung-orientation/, vyhledáno 17. 5. 2015 

170
 Multisenzuální informační bod navrhl Ing. Roland Krpata ve spolupráci s technologickou 

společností Telereal, následně byl dále vyvíjen ve spolupráci s is - design. V současnosti stojí ve 
Vídni tři prototypy a na vývoji se stále pracuje. O vzniku prototypu infopointu bylo natočeno video, 
které je dostupné zde: http://www.w24.at/Wie-wird-was/796018, 

    http://www.is-design.at/multisensueller-infopoint/, vyhledáno 18. 5. 2015 
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vytvořeno virtuální prostředí nového nádraží, ve kterém se mapovalo chování 

testovaných osob. Díky tomuto předstihu se v prostorách nádraží daly napravit 

architektonické či designové nesrovnalosti ještě před jeho otevřením.171 Na stejném 

principu přístupných informací jsou, taktéž pod taktovkou is – design, vyvíjeny 

informační panely nových zastávek tramvají.172 Testovací panely v současné podobě 

opouštějí tradiční červenou barvu pro signalizaci tramvajové zastávky a zavádějí 

zelenožlutý znak, běžný v Německu, ale i jiných rakouských městech, s písmenem H 

v kroužku (znak pro Haltestelle, německy „zastávka“).173 [49]   

 

3.2.2. Jednotná vizuální identita města Vídeň 
 

Logo města Vídeň navazuje na heraldický znak, který určuje bílý kříž na červeném 

poli. Ten je v logu ve zjednodušené formě umístěn mezi slovo Stadt, tedy město, a 

Wien. Slovní část značky města není vysázena jedním písmem, nýbrž každá litera 

záměrně pochází z jiného písma. Město se v současnosti logem příliš nechlubí a na 

webových stránkách174 ani v prostorách města se s ním člověk příliš často nesetká. 

Zároveň s logem města se v jeho prostorách stále vyskytuje i původní heraldický znak. 

[50]   

V online prostředí se člověk naopak nemůže nesetkat s novou prezentační značkou 

města, která vznikla v rámci kampaně „Wien. Jetzt oder nie“ čili „Vídeň. Teď anebo 

nikdy“. Kampaň spuštěná v roce 2009 má přilákat turisty, a to zejména ty, kteří ve 

Vídni doposud nikdy nebyli. Jak k zadání řekl Norbert Kettner, ředitel vídeňské 

turistické kanceláře, z výzkumů vyplývá, že potenciální návštěvníci výlet do Vídně 

odkládají, neboť si jsou jisti, že Vídeň bude krásná vždy a proto nemá smysl návštěvu 

uspěchat. Kampaň se svým poselstvím „teď anebo nikdy“ vybízí k okamžité návštěvě a 

uvádí příklady, o co vše člověk přichází, pokud se zrovna v této chvíli ve Vídni 

nenachází. Čistý styl kampaně v současnosti určuje vizuální prezentaci města Vídně 

jakožto celku. Logo se skládá z názvu města v jazykové mutaci (písmo Akzidenz 
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 http://www.is-design.at/mobilitaetsforschung-2/, vyhledáno 18. 5. 2015 
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 http://www.is-design.at/haltestelle-der-zukunft/, vyhledáno 18. 5. 2015 
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 http://schwandl.blogspot.ch/2014/05/wien-vienna-u-bahn-tram.html, vyhledáno 18. 5. 2015 
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 Například na oficiálních stránkách města Vídně je použita zcela jiná značka: zkratka „wien.at“ 
v kroužku, která tak dubluje název webové adresy tohoto portálu, viz https://www.wien.gv.at/, 
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Grotesk) a hesla „Teď nebo nikdy“ (písmo Melior) v barvě Vídeňská červená.175 

V manuálu korporátního stylu jsou dále určeny všechny další možné jazykové mutace, 

pro které jsou případně určena další konkrétní písma. Červený text tohoto loga 

kampaně na čtvercovém bílém pozadí je prezentován v kombinaci s ostrou fotografií 

některé z krás města, ve které se záměrně akcentují zlatavé tóny. Toto zlatočervené 

působení má asociovat imperiální historii Vídně. Vizuální styl kampaně se odráží ve 

všech propagačních a informativních materiálech, které město vydává, stejně jako na 

oficiálních suvenýrech a samozřejmých webových aplikacích.176 [51]   

V praxi se tak setkáváme s ukázkovým příkladem dvojí prezentace města – interní 

v podobě heraldického znaku či z něho vycházejícího loga a externí v podobě 

propracované prezentační značky.  

 

3.2.3. Wayfinding pro pěší města Vídně 
 
Značení ulic ve Vídni nalezneme stejně jako v Čechách na nárožích upevněné přímo 

na fasádě domů. Téměř výhradně se jedná o modré smaltové tabulky, které pochází ze 

dvacátých let dvacátého století. Autor písma, které bylo pro tento účel vytvořeno, není 

znám. Používány jsou dva řezy, obyčejný a zúžený pro případ dlouhých názvů, které 

nejsou v němčině výjimkou. Postupem času si každý výrobce těchto smaltových 

tabulek písmo uzpůsobil, takže v současnosti se dle výzkumu rakouského grafického 

studia Typejockeys můžeme setkat se šestnácti odlišnými variantami tohoto písma.177 

Na jejich základě vytvořilo toto studio digitalizovanou verzi písma s názvem Henriette, 

které obsahuje kromě základního řezu také zcela nově vytvořenou kurzivu.178 

Typografickému mapování se v ulicích Vídně věnuje také designér a fotograf Martin 

Ulrich Kehrer, který ve své publikaci Stadtalphabet Wien publikuje staré nápisy či další 

písemné projevy ve veřejném prostoru, jimž hrozí brzký zánik či jsou naopak 

opečovávány jako drahocenný doklad minulosti.179    
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 Barva Víděňská červená je ekvivalentem Pantone 485 c a 485 u.  
176

 Corporate design manuál města Vídně se všemi informacemi je ke stažení zde: 
http://b2b.wien.info/en/brand/corporatedesign, vyhledáno 20. 5. 2015 
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 TYPEJOCKEYS 2012, 5 
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 Písmo Henriette ke koupi na stránkách studia Typejockeys: 

http://www.typejockeys.com/fonts/Henriette, vyhledáno 20. 5. 2015 
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 KEHRER 2009, a viz stránka autora: http://www.stadtalphabet.at/, vyhledáno 20. 5. 2015 
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Podobně jako je tomu v Berlíně, jsou i ve Vídni historicky významná prostranství, 

ulice či domy označeny cedulemi s historickým písmem, jako je tomu např. na Maria 

Therezien Platz. [52] A stejně jako je tomu v Praze, i běžné navigační směrovky v rámci 

centra města jsou vyznačené na hnědých tabulkách. Tyto směrovky obsahují kromě 

žlutého názvu pamětihodnosti, ke které navádějí, také nepřehlédnutelný piktogram 

jdoucího člověka, který má pravděpodobně doslova upozorňovat na fakt, že je tato 

směrovka určena pro pěší. Piktogramy doprovázející slovní název chybí, pouze občas, 

jako je tomu v případě loga Museumsquartier, se s velkým panáčkem na nevelké ploše 

tabulky mírně přetlačují. [53] Vídeňská radnice není s tímto značením pravděpodobně 

dostatečně spokojena a po vzoru Londýna právě spouští pilotní projekt velkých 

orientačních tabulí, které mají přispět k popularitě pěší chůze po rakouském hlavním 

městě. Orientační mapy podrobně informují o svém bezprostředním okolí a po vzoru 

konceptu legible city udávají také čas v minutách, za které se chůzí dá dostat 

k nejbližším cílům. První z těchto map byla v září 2014 umístěna na Siebenhirtenplatz 

nedaleko komplexu muzeí Museumsquartier. [54] Panely, které nemají sloužit pouze 

turistům, ale i obyvatelům Vídně, ukazují například i nepříliš známé zkratky v podobě 

průchodů mezi domy či dvory. Informace o bezbariérových trasách jsou již 

samozřejmostí. Projekt rozmisťování těchto informačních panelů je naplánován až do 

roku 2025, kdy má být vybudováno 7 pěších tras po městě.180 Tento nový wayfinding 

systém zapadá do kampaně Wien zu Fuss,181 jejímž cílem je propagovat pěší chůzi, 

která je již beztak ve Vídni velmi populární – podle průzkumů si téměř jedna třetina 

obyvatel pro své každodenní cesty vybírá právě chůzi.182 

Oproti velmi serióznímu přístupu ke zdravému životnímu stylu svých obyvatel a 

samozřejmým respektem ke znevýhodněným skupinám obyvatel umí být Vídeň ve 

svém značení pro pěší i zábavná. V letošním roce nechala na některých světelných 

signalizačních zařízeních pro chodce nahradit klasického „panáčka“ symboly 

zamilovaných párů, a to jak heterosexuálních, tak také homosexuálních. Původně 

dočasná intervence města, chystaná u příležitosti pořádání finále soutěže Eurovision 

                                                 
180

 http://diepresse.com/home/panorama/wien/3873643/Anleitung-fur-Fussgaenger_Wien-baut-
neues-Leitsystem, vyhledáno 20. 5. 2015 

181
 V rámci kampaně byl rok 2015 vyhlášen rokem pěší chůze. Více na: http://www.wienzufuss.at/, 

vyhledáno 20. 5. 2015 
182

 https://www.wien.gv.at/verkehr/zufussgehen/veranstaltungen/leitsystem.html, LUXNER 2013, 88 

http://diepresse.com/home/panorama/wien/3873643/Anleitung-fur-Fussgaenger_Wien-baut-neues-Leitsystem
http://diepresse.com/home/panorama/wien/3873643/Anleitung-fur-Fussgaenger_Wien-baut-neues-Leitsystem
http://www.wienzufuss.at/
https://www.wien.gv.at/verkehr/zufussgehen/veranstaltungen/leitsystem.html
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Contest a dalších akcí ve Vídni si získala takovou popularitu, že město ponechá 

rozverné páry na svém místě i nadále. Město tím ukazuje svoji otevřenost vůči gay a 

lesbické komunitě a veřejně tak demonstruje svůj respekt k lidským právům. Semafory 

s novými panáčky navíc podle slov radních rozesmávají obyvatele rakouské metropole, 

stávají se vyhledávanou turistickou atrakcí a co víc, upoutají k semaforu daleko větší 

pozornost než je tomu u těch klasických, což může plynulost dopravního provozu 

jedině podpořit.183 [55]   

 
 

3.3. Praha 

 
3.3.1. DP a wayfinding v metru 
 

První návrhy na podzemní dráhu v Praze přišly od úspěšného pražského obchodníka 

Ladislava Rotta na sklonku 19. století. Rott chtěl Prahu přiblížit evropským metropolím, 

které již podzemku měly, a zároveň využít právě probíhající asanaci a budování 

kanalizace. Další, již propracovanější návrh na pražské metro předložili roku 1926 

elektrotechnik Vladimír List a stavební inženýr Bohumil Belada. Navrhli čtyři linky 

metra, které se v mnohém shodují s těmi, co dnes stojí. Jejich vizionářský projekt byl 

však pro nedostatek finančních prostředků v době následné hospodářské krize uložen 

k ledu.184 Po dalších neúspěšných pokusech se metro fakticky začalo budovat až těsně 

před druhou světovou válkou.185 Po následném dlouhodobém přerušení výstavby byla 

první fáze – úsek linky metra C – zprovozněna teprve roku 1974.186 Do dnešní doby 

bylo uvedeno do provozu 61 stanic metra na třech linkách (A, B, C). Na jaře roku 2015 

byly otevřeny čtyři nové stranice metra A a v následujících letech je plánováno další 

rozšíření metra na jihovýchodní straně Prahy pod označením trasa D. Přes protesty 

odborné veřejnosti nejsou prostory stanic metra budované po roce 1989 předmětem 

architektonické soutěže, jak je běžné v jiných zemích, nýbrž je navrhuje stále stejná 

projekční společnost Metroprojekt, která se stará i o navrhování podzemních tunelů 
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 https://www.wien.gv.at/english/transportation-urbanplanning/diversity-themed-traffic-
lights.html, vyhledáno 30. 5. 2015  

184
 KYLLAR 2004, 32 

185
 PAVELKOVÁ 2013, 2 

186
 První úsek linky C byl otevřen 9. 5. 1974 a to konkrétně mezi stanicemi Kačerov a Sokolovská 

(dnes Florenc).   

https://www.wien.gv.at/english/transportation-urbanplanning/diversity-themed-traffic-lights.html
https://www.wien.gv.at/english/transportation-urbanplanning/diversity-themed-traffic-lights.html
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metra.187 V odborných kruzích panuje jasný názor, že stanice metra budované po 

revoluci již nedosahují kvalit původních stanic ze sedmdesátých let 20. století. 

Mezinárodně vyzdvihované jsou zejména původní stanice linky A mezi Hradčanskou a 

Náměstím Míru.188  

V případě wayfinding systému v prostoru pražského metra panuje obdobný názor. 

Historii tvorby a aplikaci tohoto orientačního a navigačního systému v prostorách 

pražského metra lze rozdělit na několik fází. 

 

Jiří Rathouský 

Původní wayfinding systém navrhl grafický designér Jiří Rathouský (1924 – 2003). 

Tento grafik a typograf se zabýval převážně propagační a knižní grafikou a tvorbou 

jednotné corporate identity, v padesátých letech byl zakladatelem skupiny Štursa a 

Máj. Spolupracoval také na tvorbě československých pavilónů pro EXPO v Bruselu v 

roce 1958, Montrealu v roce 1967 a Osace v roce 1970. V sedmdesátých letech dodal 

nezaměnitelnou podobu knižní edici Gama, vycházející v nakladatelství Odeon, díky 

svému originálnímu písmu Alphapipe.189 Se svou ženou Dorou Novákovou se věnoval 

propagační grafice pro velké národní kulturní instituce (Národní divadlo, Národní 

technické muzeum, Uměleckoprůmyslové muzeum). Spolu s generačním kolegou 

Oldřichem Hlavsou se věnoval přípravě časopisu Typografia, a to jak po grafické, tak 

obsahové stránce. Rathouský byl aktivně činný při tvorbě informačních systémů, a to 

jak v pražské, tak i v celorepublikové dopravě – kromě wayfinding systému pro pražské 

metro pochází z jeho ruky také informační systém pro České dráhy a Hlavní nádraží v 

Praze. Rathouského orientačními systémy se řídili návštěvníci velkých hotelů, jakými 

byly Intercontinental či Parkhotel v Praze nebo Thermal v Karlových Varech. Po roce 

1989 se kromě informačního designu věnoval také designu produktovému, 

výstavnictví, volné grafice, tvorbě plakátů zvoucí na filmová představení či jiné kulturní 

akce a tvorbě autorských fontů.190 
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http://video.aktualne.cz/dvtv/nadrazi-veleslavin-chybejici-eskalator-aneb-portyr-v-
akci/r~f2522630de0e11e4b8ba0025900fea04/, vyhledáno 28. 4. 2015 
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 BENNET 2004,  94 - 99  
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 Písmo Alphapipe v roce 2014 doplnil a zdigitalizoval písmař a typograf Radek Sidun. 

https://briefcasetype.com/blog/show/alphapipe, vyhledáno dne 28. 4. 2015 
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 https://www.stormtype.com/people/jiri-rathousky, vyhledáno 28. 4. 2015 
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Na začátku sedmdesátých let obdržel Rathouský zakázku na celkový vizuální styl 

nově vznikajícího pražského metra, pro které vytvořil v letech 1970 – 1974 originální 

písmo Metron.191 [56] Písmo bylo určené pro různé aplikace Dopravního podniku, 

z nichž jedna vyžadovala provedení v masivním kovu, čemuž odpovídá i jeho 

jednoduché tvarosloví. Toto provedení se také jako jediné zachovalo až do dnešní 

doby, kdy jsou takto vyvedeny názvy stanic metra na obložení tunelu. Pro písmo 

Metron jsou typické malé zářezy v nekolmém napojení tahů, které mají laicky řečeno 

za následek optické zesvětlení těchto jinak tmavých míst.192 Dalším typickým znakem 

písma Metron, které je pro svou tvarovou podobnost porovnáváno s písmem Syntax,193 

jsou háčky, které mají netradiční podobu vodorovných čárek. Za účelem dobré 

čitelnosti má písmo Metron šikmé zakončení tahů, které přispívá k rychlému rozlišení 

jednotlivých liter. Další typografickou finesou písma Metron bylo také řešení pro názvy, 

které v sobě obsahovaly tečku. Ta nebyla umístěna na účaří, jak je běžné, ale na 

optický střed výšky verzálek.194 Toto řešení můžeme ještě dnes pozorovat v případě 

stanice I. P. Pavlova. Závěsné mechanické hodiny pak byly podle návrhu Rathouského 

vybaveny sadou překlápěcích číslic Digita, které dnes však již nahradily digitální 

displeje.195  

Nutným doplňkem písma byla sada všeobecně srozumitelných piktogramů, které 

Rathouský taktéž speciálně pro pražské metro vytvořil. Soulad piktogramů a písma 

Metron byl zaručen grafickou jednoduchostí a jistou masivností (piktogramy vyplňují 

celý prostor butonu), která upomíná na názvy stanic metra provedené v masivním 

                                                 
191

 O autorství písma Metron se na začátku třetího tisíciletí, krátce po smrti Jiřího Rathouského, 
rozhořel spor mezi designérem a architektem Petrem Tučným a Rathouského dědici. Podle Jiřího 
Tučného připadají autorská práva na písmo zcela jemu, což však rozporuje například odborný 
posudek z Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Soudní spor skončil smrtí Petra Tučného a 
zpětvzetím žaloby jeho dědici. Ve své práci se budu držet současné verze určení autorství. 

192
 Tento princip v angličtině zvaný ink trap se používá zejména u písem určených pro tištění velmi 

malých liter, například v případě telefonních seznamů nebo novin. Ink trap zajišťuje, že se tisková 
barva přirozeně rozšíří i do tohoto zářezu, čímž jej zcelí a „nepřeteče“ i do prostoru mimo 
samotnou literu. PERTL 2010, 46 

193
 Písmo Syntax vytvořil roku 1968 švýcarský písmař Hans Eduard Meier a stalo se pravděpodobně 

předlohou písma Metron. 
194

 Písmaři František Štorm a Marek Pistora zdigitalizovali a doplnili písmo Metron v roce 2004 pro 
použití v tištěné i elektronické komunikaci. Stalo se tak při příležitosti výročí nedožitých 
devadesátých narozenin Jiřího Rathouského. Autoři digitalizovaného písma o dvanácti řezech se 
řídili při jeho tvorbě heslem „být rathouštější než Rathouský“. Zdigitalizování se dočkala i verze 
písma v azbuce. 
http://web.archive.org/web/20080624112427/http://www.pismolijna.cz/habilitace.html, . 
https://www.myfonts.com/fonts/storm/metron/, vyhledáno 28. 4. 2015 
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 http://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/jiri-rathousky, vyhledáno 5. 5. 2015 
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kovu. Piktogramy byly umístěny na různě barevných nosičích a taktéž vyvedeny 

v různých barvách pro jednotlivé stanice metra, které obsahovaly barvy jako zelená, 

modrá, červená a zlatožlutá apod.196 Toto řešení, které bylo v souladu s estetikou 

šedesátých a sedmdesátých let, však neprospívalo jednotnému stylu a mohlo pro svoji 

duhovou paletu působit nepřehledně. Z dnešního pohledu nám pak může unikat i 

význam některých piktogramů. Nejednotně působí také písmo, které bylo použito 

v rámci piktogramů, neboť byly využívány různé řezy písma Metron.197 [57] 

Písmo, směrovky a další znaky byly umístěny na bílých tabulích, které nesly nosiče 

ve tvaru čtverce (48 x 48 cm) se zaoblenými rohy, tzv. butony.198 Pro umístění 

rozměrnějších sdělení byly použity delší nosiče, jejichž délka však byla vždy násobkem 

rozměru základního formátu butonu. O návrh a technickou výrobu butonů, kde byla 

použita technika sítotisku, se staral Petr Tučný. Uvnitř butonu se nacházela zářivka, 

která měla k nosiči poutat pozornost a zajišťovat čitelnost nápisu. Nedokonalé 

technické řešení osvětlení zářivkou však často čitelnost nápisu znemožňovalo – zářivka 

neosvětlovala celý povrch butonu rovnoměrně a mnohdy problikávala. [58] Kromě 

bílých směrových cedulí obsahoval wayfinding systém také cedule černé, na kterých 

byly barevně vyznačeny trasy metra (červená – C, žlutá – B, zelená či spíše původně 

tyrkysová – A) s názvy zastávek v bílé barvě. Aktuální stanice byla v barevné lince stanic 

vyznačena bílým bodem, přestupní stanice pak kolmou čarou v barvě linky, na kterou 

zde byl umožněn přestup.199 Zajímavě dnes působí fakt, že stanice byly vyznačeny 

pouze jako mezery mezi grafickými šipkami, které ukazovaly směr dráhy metra a 

zároveň představovaly základní linku celého zobrazení. [59] Stanice v protisměru, tzn. 

ty, které již vůz metra projel, byly na konkrétní tabuli v konkrétní zastávce vyznačeny 

pouze obvodovou kresbou šipky značící linku. Odděleny byly také polohou jejich názvů, 

které bylo na rozdíl od stanic po směru jízdy umístěno pod osu linky. Samozřejmostí 

byla také mapa metra, kterou Rathouský umístil taktéž na černé pozadí, a kromě stanic 

a linek metra obsahovala také piktogramy s nejvýznamnějšími památkami. I přes 

přítomnost symbolů památek či významných staveb působí tato mapa velmi subtilně a 
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 FONT 2004d , 30 
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 JUNEK 2012, 11 
198

 Zaoblený tvar butonů se v prostorách metra opakoval častěji, například v případě stropního 
osvětlení. 

199
 PERTL 2010, 47 
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přehledně. V případě loga celé pražské podzemní dráhy vyšel Rathouský z návrhu 

malíře, restaurátora a grafika Jaromíra Windsora, které bylo nakonec použito v jeho 

původním „okřídleném“ vydání. [60]   

 

Návrh celého vizuálního systému pražské podzemky, který Rathouský vytvořil, 

obsahoval ucelený informační systém, vizuální podobu jednotlivých stanic a grafický 

styl firemní propagace. Tento návrh zapadal do širší vize vizuální podoby celé pražské 

dopravy a komunikačních kanálů (kromě metra se Rathouský věnoval také poště, 

pozemní dopravě a aerolinkám), která měla do české metropole přinést novou 

estetickou kvalitu. Tato komplexní vize však nikdy nebyla, kromě prostředí metra, 

uvedena do praxe v plné šíři.200                                                                                                                                 

Na chybějící jednotný systém, který by obsahoval kromě metra také povrchovou 

dopravu (autobusy, tramvaje, taxi, letiště, lanovka, lodní doprava), se Dopravní podnik 

rozhodl vypsat v roce 1986 vyzvanou soutěž. Soutěž proběhla rok po zahájení provozu 

na poslední lince metra, lince B. V zadání soutěže bylo uvedeno, že nový systém musí 

respektovat již vybudované butony v pražském metru. Vyzvaní byli kromě Jiřího 

Rathouského také grafici a architekti Václav Bláha, Milan Míšek a Rostislav Vaněk, 

který soutěž vyhrál.                                                                                         

V osmdesátých letech proběhl redesign loga z ruky Jaromíra Windsora. Původní 

„vrána“, jak se logu přezdívá, byla graficky „učesána“. [60]   

 

Rostislav Vaněk 

Rostislav Vaněk je po Rathouském další významnou postavou českého grafického 

designu, který se podepsal na vizuální komunikaci pražského metra. Tento grafik, 

typograf a písmař se podílel také na vizuální identitě Československých aerolinií či 

Československé obchodní banky. Za účelem podpory své profese se v sedmdesátých 

letech podílel na vzniku oborového sdružení Typo& a v devadesátých letech 

TypoDesignClubu. Mezi lety 2001 a 2014 vedl Vaněk ateliér grafického designu na 

pražské UMPRUM. Svá autorská písma vydává od roku 2008 pod hlavičkou písmolijny 

Signature Type. A právě písmo bylo hlavním rozdílem v pojetí vizuální podoby 

pražského metra a přidružených dopravních systémů u Vaňka a Rathouského. Oproti 
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originálnímu, výlučně pro Prahu vytvořenému a dle autora specificky česky pojatému 

písmu Metron,201 postavil Vaněk mezinárodně rozšířené písmo Helvetica.202 Na rozdíl 

od přísně působícího písma Helvetica působí Rathouského Metron hravěji a díky své 

snaze více se přiblížit písmu psaném rukou lépe vyhovuje nárokům na čitelnost.203 

Ačkoliv zvítězil Vaňkův návrh, písmo Metron je doposud používáno pro názvy stanic 

vyvedených ve verzálkách v kovu.204  

 

O limitech a také nezdařilém uvedení svého návrhu do praxe Vaněk uvedl: „Bylo 

nutné vyjít ze stávajícího mobiliáře, tedy svítících butonů v již daných modulech a 

uspořádání. Nekvalitní zářivky v krabicích osvětlovaly plochu nerovnoměrně, a proto 

jsem navrhl řešení s pomocí negativního písma v tabulkovém dělení, v černých pruzích s 

bílou dělící linkou. Na každém řádku samostatná informace. V záhlaví v jedné šestině 

byl žlutý pruh návěstí s prioritní informací a směrovou šipkou. Jako písmo jsem navrhl 

půltučnou Helveticu. Soubor návrhu obsahoval i řešení piktogramů Tram, Bus, Loď, Taxi 

a upravenou značku Metra – M se šipkou. Původní dělení bylo na pět dílů, se žlutým 

záhlavím. Bohužel, v realizované verzi se muselo upustit od žluté barvy i od 

pětiřádkového členění. Realizované proporce tak ztratily nadčasovost návrhu“.205 

Vaňkův návrh tak stejně jako v případě Rathouského nebyl uveden do praxe v celé své 

šíři a v tomto případě ani kvalitě. Jeho velkoryse řešená zastávková návěstidla či 

označení stanovišť taxi a další návrhy, s výjimkou značení lanovkové dráhy na Petřín, 

nikdy nespatřily světlo světa. „Je bohužel skutečností, že velké úkoly jsou tak dlouho 

ohlazovány vnějšími okolnostmi, že se málokdy stanou čistě autorskými. Nedůslednost 

a nekonečné personální změny zlikvidují i dobře načaté koncepční dílo a to nemám na 

mysli jen pražské metro. To mělo od počátku velmi slušný manuál, který nebyl dosud 

naplněn — například propojení systému na zastávky tramvají a autobusů. Také 

                                                 
201

 Rathouský si přál, aby turisté díky písmu jasně poznali, že se nacházejí v Praze. ZÁRUBA 2010, 3 
202

 Vaňek navrhl pro wayfinding systém pražské dopravy půltučnou Helveticu s autorsky upravenými 
akcenty. FONT 2004d , 31 

203
 Například zaměnit „e“ za „o“ či „l“ za „i“ lze u Helvetiky mnohem snáz než u Metronu - tato 

skutečnost je daná odklonem od geometrické konstrukce písma směrem k větší podobnosti 
s psaním rukou. V praxi však byla sazba písma Metron na nosiče provedena velmi neprofesionálně, 
rozpal mezi písmeny nebyl často dostatečný, což čitelnost naopak znesnadňovalo.   

204
 Ne vždy však se stejným úspěchem. Například ve stanici Depo Hostivař je název stanice vysázen 

verzálkami písma Futura. 
205

 NOGA 2013, 42, 43 
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z původní Helvetiky je „Švicrland“ v tučnější verzi s mizerným rozpalem mezi literami,“ 

říká Vaněk.206   

Výraznou změnou bylo kromě výměny písma i uvedení bílých liter na černém 

pozadí, což řešilo technické nedostatky zářivek a informace byla lépe čitelná i z větší 

dálky.207 Doplňkovou barvou se k černobílému řešení nakonec namísto původně 

navrhované žluté stala oranžová. 

Vaněk vytvořil k novému písmu také nový systém piktogramů. Jeho kolekce na 

rozdíl od té Rathouského neobsahovala tolik různých barev, v převážné části zachoval 

černobílé provedení, doplněné oranžovou a zelenou v případě obecných informací a 

červenou pro informace související s hrozícím nebezpečím či zákazem. Sám k této 

kolekci dodává: „Na piktogramu je nejdůležitější jeho srozumitelná forma a grafická 

čistota až do nejmenšího detailu. Celý soubor piktogramů musí tvořit jeden výtvarný 

celek. A aby toho nebylo málo, musí být také v souladu s tvaroslovím konkrétního 

písma, což je v případě pražského metra Helvetica.“208 Vaňkovy piktogramy působí na 

rozdíl od těch původních přívětivěji díky svým zaobleným hranám. Jsou také více 

detailní, zajímavým prvkem je například visačka u vyobrazení kufru, která svým 

kulatým tvarem ladí k celkovému pojetí piktogramů. Některé jsou však svou přemírou 

detailů naopak matoucí, jako je tomu v případě znaku, který vysvětluje správné použití 

eskalátorů. Vaňkem daný systém vydržel v pražském metru až do devadesátých let. 

[61]   

 

Porevoluční fáze 

Devadesátá léta dvacátého století přinesla pražskému metru mnohé změny, mezi 

nejvýraznější patřilo přejmenování některých stanic hned v jejich počátku. Dopravní 

podnik také ukončil spolupráci s Rostislavem Vaňkem a další nově vznikající vizuální 

aplikace vznikaly již bez dohledu grafického designéra.209 Významnou změnou bylo 

                                                 
206

 http://strategie.e15.cz/prilohy/s-retail/muzi-prazskeho-
metra#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink#utm_medium=selfpr
omo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink, vyhledáno 8. 5. 2015 

207
 Bílý text na černém pozadí se osvědčil například v orientačním systému metra v New Yorku. 

208
 POHL 2015, 22 

209
 Na začátku nového tisíciletí převzal dohled nad grafickým výrazem nově budovaných stanic 

architekt Patrik Kotas, který měl, díky úzkému navázání na společnost Metroprojekt, téměř 
stoprocentní monopol na dopravní stavby v ČR a zejména na nové zakázky všeho druhu spojené 
s pražským Dopravním podnikem. Nově vybudované stanice metra A z roku 2015 však již byly 

http://strategie.e15.cz/prilohy/s-retail/muzi-prazskeho-metra#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink
http://strategie.e15.cz/prilohy/s-retail/muzi-prazskeho-metra#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink
http://strategie.e15.cz/prilohy/s-retail/muzi-prazskeho-metra#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink
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nové pojetí informačních cedulí – namísto zevnitř osvětlovaných butonů byly zaváděny 

z vnějšku nasvícené plechové cedule. Butony byly náročné na údržbu i na spotřebu 

elektrické energie, jakákoliv aktualizace informací byla taktéž obtížná. Na nových 

cedulích byly prohozeny barvy a objevily se tak opět černé nápisy na bílém poli, které 

se dodnes na nosiče lepí po vyřezání na plotru. Cedule s horizontální řadou za sebou 

jdoucích stanic metra jedné linky byly na rozdíl od jiných směrových cedulí opatřeny 

barevným pozadím a bílými názvy stanic. Toto řešení však v kombinaci s přímým 

nasvícením mnohdy znesnadňuje čitelnost, neboť kontrast mezi bílým písmem a 

barevným pozadím není dostačující a může být navíc „přehlušen“ světlem zářivky. Bez 

respektu k ochraně Vaňkových autorských práv vznikla v devadesátých letech směsice 

různých stylů, ve kterých se potvořená Vaňkova vize setkává s pozůstatky vize 

Rathouského a výtvory zaměstnanců DP, která přetrvává dodnes. Okřídlené 

Windsorovo logo bylo okolo přelomu tisíciletí nahrazeno jednodušší variantou bez 

křídel z dílny studia Jerome, které vychází z původního návrhu Rathouského. Studio 

Jerome se dlouhodobě stará o propagační materiály Dopravního podniku, který se na 

přelomu století v souvislosti se zavedením své nové corporate identity soustavně snažil 

nahradit logo metra logem svým.210 U příležitosti čtyřicetiletého výročí zprovoznění 

metra v roce 2014 byla však tehdejším pražským primátorem Tomášem Hudečkem 

deklarována snaha znovu zavést původní Windsorovou „vránu“ a postavit ji tak na 

roveň londýnskému světově proslulému znaku metra, který funguje jako symbol celého 

města.211 V roce 2015 se tak můžeme v praxi setkat se všemi logy, které kdy byly pro 

metro vytvořeny, a to na oficiálních propagačních materiálech, v samotném wayfinding 

systému, na vagónech metra či na starém avšak dosud funkčním vybavení.212 

Respektovaný český odborník v oblasti grafického designu Filip Blažek celou situaci 

shrnuje slovy: „Problém není ani tak v samotné grafice, ale v tom, že neexistuje celková 

koncepce orientačního systému. Značení v pražském metru je místy velmi chaotické a 

                                                                                                                                               
navrženy jinými architekty z téže společnosti. FONT 2004d , 31, 
http://www.archiweb.cz/salon.php?action=show&id=6046&type=10, vyhledáno 15. 5. 2015 

210
 Autory loga Dopravního podniku Hlavního města Prahy jsou Petr Kubín a Rudolf Knedlhans, jejich 

návrh zpodobňující litery „d“ a „p“ je používán od roku 1999. 
211

 http://www.praha.eu/jnp/cz/doprava/mhd/x40_let_metra_vrana_stary_symbol_metra_se.html, 
vyhledáno 9. 5. 2015,  

212
 Oproti deklarovanému zavedení „okřídleného“ loga se v případě nových stanic metra 

zprovozněných roku 2015 či na nově vydaném oficiálním plánku pražského metra setkáme 
s „bezkřídlou“ variantou loga studia Jerome, v případě plánku je pak logo vyvedené na netypickém 
modrém pozadí.  

http://www.archiweb.cz/salon.php?action=show&id=6046&type=10
http://www.praha.eu/jnp/cz/doprava/mhd/x40_let_metra_vrana_stary_symbol_metra_se.html
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velmi nevstřícné vůči návštěvníkům hlavního města. Turistům by pomohlo, kdyby pod 

nápisem Můstek našli ještě Václavské náměstí a kdyby důležité informace byly 

v angličtině.“213 Nárůst počtu turistů v pražském metru stejně jako technologické 

novinky s sebou přinesly i nové piktogramy (např. piktogram kamery, mobilního 

telefonu, apod.). Obecně se v této živelně se měnící piktogramové řadě nadměrným 

způsobem vyskytují doplňkové texty, což značně ztěžuje původní účel piktogramů – 

mezinárodní srozumitelnost – i přístupnost pro osoby se zrakovým postižením. 

Příkladem může být piktogramová dvojice složená s piktogramu značícího konec 

placeného dopravního prostoru, který je umístěn na černém pozadí s doprovodným 

textem a piktogramu značícího začátek téhož prostoru, který je umístěn na zeleném 

pozadí s doprovodným textem ve vedlejším boxu. Důsledkem této nesrovnalosti 

nemůže být nic jiného než neporozumění sdělení ze strany zahraničních turistů, pro 

něž je tato informace především podstatná.214 [62]   

Odborníci se shodují, že vizuální kultura pražského metra se nedá, na rozdíl od 

architektonického řešení některých stanic, srovnat s jinými velkoměsty, která 

orientační styl podzemní dráhy povýšila na styl. Jak říká Filip Blažek: „V New Yorku, ale 

hlavně v Londýně se design metra stal určitým symbolem města, vyhledávaným 

suvenýrem i zdrojem inspirace. Nedbale provedené plastové cedule v pražském metru 

umístěné na drahém mramorovém obležení tuto službu městu udělat bohužel 

nemohou.“215 

 

Zkušební wayfinding systém na stanici Karlovo náměstí od studia Báze 3, 2010 – 

2014 

Roku 2010 vyměnil Dopravní podnik hlavního města Prahy wayfinding systém ve 

stanici metra B Karlovo náměstí. I přes některé pozitivní prvky systému (zavedení 

dvojjazyčných názvů, umístění alespoň zkrácené informace o směru jízdy vlaku metra 

ihned u eskalátorů) byl tento experiment jako celek přijat odbornou veřejností 

převážně negativně.216 Roku 2014 byl bez větší mediální pozornosti opět nahrazen, 

                                                 
213

 POHL 2015, 25 
214

 JUNEK 2012, 12 
215

 POHL 2015, 25 
216

 Nový systém podrobně rozebral Pavel Farkaš ve své rigorózní práci na Univerzitě Karlově z roku 
2012 – viz FARKAS 2012. Názory odborné komunity typografů a grafických designérů na práci Studia 
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tentokrát systémem, který, jako v případě ostatních nově vzniklých stanic po roce 

1989, po svém způsobu rozvíjí původní Vaňkovu koncepci.217 Autorem dočasného 

značení bylo Studio Báze 3, za kterým stojí podnikatel Daniel Beitl a které se profiluje 

zejména činností v reklamě. Pozdvižení mezi odborníky vzbudil právě fakt, že pilotní 

projekt nového značení svěřil Dopravní podnik bez řádné soutěže právě reklamní 

agentuře, která pro vytvoření komplexního značení pražské hromadné dopravy nemá 

předpoklady. Původní záměr zavést systém Studia Báze 3 do všech stanic metra i do 

celého navazujícího dopravního systému oficiálně ztroskotal na nedostatku finančních 

prostředků.  

Zkušební stanicí pro nové aplikace wayfinding systému zůstává Karlovo náměstí i 

nadále, od února 2015 je zde umístěn zkušební infopanel,218 který dle vyjádření 

dopravního podniku zlepšuje informovanost pražských cestujících: „Vylepšená 

funkčnost nových informačních kiosků umožňuje nejen vyhledávání spojení 

a zastávkových jízdních řádů, ale nabízí i řadu dalších funkcí včetně například vyhledání 

spojení na mapě, zobrazení informací o důležitých pražských památkách a navigaci 

k nim nebo informace o plánovaných výlukách. Nové panely navíc umožňují předávat 

cestujícím operativní informace týkající se přerušení dopravy a uzavření či evakuace 

stanic metra.“219  Kvitovat lze přístupnost panelu směrem k osobám na vozíčku, které si 

mohou obrazovku uzpůsobit, stejně tak jako lidé se zrakovým omezením. [63] Další dva 

zkušební panely jsou umístěny ve stanicích Náměstí Míru a Pražského povstání. Ironií 

však je, že ani jedna z těchto stanic není bezbariérově přístupná, čili využití vozíčkářem 

by bylo možné pouze tehdy, pokud by do (nepřestupních) stanic dojel metrem, 

vystoupil za účelem prozkoumání infopanelu a metrem opět odjel. V rámci nástupiště 

Náměstí Míru je panel navíc umístěn až na jeho slepém konci, a to souběžně s kolejemi 

– pro cestující přicházející od eskalátorů je tudíž i kvůli svému nenápadnému šedivému 

zabarvení a nedostatečnému označení prakticky neviditelný. Po zkušební fázi plánuje 

                                                                                                                                               
Báze 3 jsou k nalezení na adrese http://www.typo.cz/novy-design-prazskeho-metra-1/, vyhledáno 
9. 5. 2015 

217
 https://twitter.com/pfar/status/436921837021196288, vyhledáno 9. 5. 2015 

218
 http://www.dpp.cz/nove-informacni-kiosky-v-prazskem-metru-usnadni-cestovani-po-metropoli/, 

vyhledáno 30. 5. 2015 
219

 http://www.dpp.cz/nove-informacni-kiosky-v-prazskem-metru-usnadni-cestovani-po-metropoli/, 
vyhledáno 30. 5. 2015 

http://www.typo.cz/novy-design-prazskeho-metra-1/
https://twitter.com/pfar/status/436921837021196288
http://www.dpp.cz/nove-informacni-kiosky-v-prazskem-metru-usnadni-cestovani-po-metropoli/
http://www.dpp.cz/nove-informacni-kiosky-v-prazskem-metru-usnadni-cestovani-po-metropoli/
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Dopravní podnik nahradit těmito panely všechny dosavadní informační kiosky, 

dohromady by se tak v Praze mělo ve výsledku nacházet 60 infopanelů.  

Pražskému dopravnímu podniku se nedá upřít snaha po větší informovanosti svých 

pasažérů. Po vídeňském vzoru se snaží ulehčit orientaci v prostorách stanic i 

znevýhodněným skupinám obyvatel, ve Vídni však na rozdíl od Prahy obdobné 

infopanely cílí především na nevidomé (taktilní plánek stanice, akustický přenos 

informací), kteří mají orientaci nejvíce znesnadněnou. Pražské panely tak 

pravděpodobně cílí zejména na turisty, kterým poskytují informace o památkách a 

cenách jízdného. Ti však již v momentě, kdy na nástupišti stojí, pravděpodobně 

jízdenku mají (a i kdyby neměli, nemají možnost si ji zde pořídit), čili již nepotřebují 

vědět, kolik stojí, a většinou již také vědí, za jakým účelem cesty do podzemního 

prostoru metra vstoupili. 

 

3.3.2. Jednotná vizuální identita města Prahy 
 

Stejně jako je tomu u prezentačního loga České republiky v zahraničí,220 vyznačuje 

se tvorba komunikační strategie Prahy velkou nekoncepčností.  

I přes jisté rozpaky v počáteční fázi, které však v extrémně kritické komunitě 

grafických designérů provázejí vznik v podstatě jakéhokoliv nového loga, se dá obecně 

říci, že značka, či chceme-li logo, Prahy z dílny studia Najbrt z roku 2002 se osvědčila. 

[64] Toto v historii Prahy první komplexně zpracované a do podoby grafického 

Manuálu použití221 rozpracované logo je již svým charakterem mezinárodní a díky své 

jednoduchému čtvercovému tvaru nabízí široké možnosti aplikací. Ačkoliv mu byla 

vyčítána absence prvků odkazující ke krásám matičky Prahy,222 svým multilingvním 

pojetím jasně předkládá různé jazykové mutace názvu Prahy, které jsou v zahraničí 

dodnes běžně používané. Skládá se ze čtyř jazykových variant slova Praha, které 

všechny vycházejí z latiny a zastupují všechny světové jazyky, které používají latinku. 

                                                 
220

 Viz vysoutěžený, zavedený a posléze opouštěný koncept bublinového loga od studia Side2 (zadaný 
v roce 2005 Ministerstvem zahraničí ČR) versus napotřetí vysoutěžené logo Czech RepubLIKE od 
studia Marvil (zadané státní příspěvkovou institucí Czech Tourism spadající pod Ministerstvo pro 
místní rozvoj roku 2011). V roce 2015 tak v praxi nalezneme dva odlišné vizuální koncepty: 
„bubliny“ na stránkách www.czech.cz  a pozůstatky konceptu „RepubLIKE“ na stránkách 
www.czechtourism.com. http://www.czech.cz/en/Home-en,  
https://www.czechtourism.com/home/, vyhledáno 11. 4. 2015 

221
 Grafický manuál je volně přístupný ke stažení na stránce: 

http://www.praha.eu/public/8d/93/2f/1525909_342842_Vizualni_styl.pdf, vyhledáno 11. 4. 2015 
222

 FONT 2002, 16 

http://www.czech.cz/en/Home-en
https://www.czechtourism.com/home/
http://www.praha.eu/public/8d/93/2f/1525909_342842_Vizualni_styl.pdf
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Má tedy potenciál sloužit nejen jako logo fungující uvnitř města, ale jako plnohodnotná 

značka Prahy za hranicemi České republiky. Dle svých autorů, Aleše Najbrta a jeho 

studia, má symbolizovat otevřenost Prahy vůči cizím návštěvníkům i svým občanům, 

neboť každý se zde domluví. Názvy Prahy jsou umístěny ve čtverci s rozdělující linkou a 

jsou vysázeny z verzálek písma Myriad MM Semibold typografů Carola Twomblyho a 

Roberta Slimbacha, které bylo vybráno jako základní písmo vizuálního stylu Prahy.223 

Ve značce jsou použity dvě základní barvy celé vizuální identity: barvy Praha červená a 

Praha žlutá.224 S původním heraldickým znakem je v manuálu nové vizuální identity 

Prahy počítáno pro některé slavnostní účely i nadále. Užití více jazykových variant má 

kromě avizovaného současného otevření města odkazovat také na historii Prahy, která 

se vždy nacházela na křižovatce mezinárodních obchodních cest a byla tak 

spoluutvářena mnoha národy a kulturami.225 Kvalitu tohoto vizuálního stylu Prahy 

dokazuje i zařazení do publikace Stadtdesign von A bis Z německého teoretika a 

praktika grafického designu Christiana Rudewiga, který tento koncept prezentace 

Prahy vybral mezi 23 nejzajímavějších světových městských značek a s nimi související 

vizuální identity.226 Dokonce i v komunitě českých grafických designérů, kteří jsou 

zpravidla ke svým kolegům velmi kritičtí, je logo Prahy hodnoceno vstřícně.227  

Ačkoliv se pro svoji mnohojazyčnost nabízí užití Najbrtovy značky Prahy pro 

propagaci města v zahraničí, Praha se rozhodla jednak jinak. Tuto značku využívá pouze 

v prostoru města pro účely orientační a identifikační, značka je implementována do 

většiny výše popsaných aplikací, které souvisí s městem, snad jen kromě označení vozů 

městské policie, kde je použit heraldický znak Prahy.228  

V roce 2013, jedenáct let po zavedení Najbrtovy značky, vyhlásila Pražská 

informační služba, oficiální marketingová organizace Hlavního města Prahy, výběrové 

řízení na značku a komunikační koncept, který by propagovalo město Prahu v zahraničí. 

Předtím se ještě stačila přejmenovat z pro turisty nečitelné Pražské informační služby 

                                                 
223

 Písmo Myriad MM se ve vizuální komunikaci Prahy používá ve třech řezech (regular, semibold, 
bold) a jedná se o lineární bezserifovou antikvu. Podle autorů manuálu bylo vytvořeno zejména pro 
použití ve vizuální komunikaci, a proto se vyznačuje snadnou čitelností a dynamikou. Doplňkových 
písmem byl pro svoji snadnou dostupnost zvolen Times New Roman. 
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 Barva Praha červená je ekvivalentem Pantone® 485 C (485 U) a Praha žlutá odpovídá Pantone® 

109 C (109 U). 
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 http://www.praha.eu/public/8d/93/2f/1525909_342842_Vizualni_styl.pdf, vyhledáno 11. 4. 2015 
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(PIS) na Prague City Tourism – Pražská informační služba a novou korporátní identitu si 

nechala navrhnout studiem Dynamo Branding & design. 229  Dynamo představilo logo 

Prague City Tourism jakožto rozcestník do 4 světových stran, který má jak turistům, tak 

obyvatelům Prahy pomoci zorientovat se v aktuálním pražském dění.230 [65] Totéž 

studio zvítězilo také s novým komunikačním konceptem propagace turistické destinace 

Prahy, který je založen na citoslovcích doplněných sloganem „Ryzí emoce / Pure 

emotion“ ve spojení s fotografiemi krás Prahy. [66] Do provozu je zaváděn od roku 

2014.231 Mimo nově vytvořených webových stránek www.praguecitytourism.cz232 

přibyla následně také stránka pro tento emocemi naplněný komunikační koncept 

www.prague.eu,233 která rozšířila portfolio podobných existujících informačních 

stránek pro turisty a podivně se sloučila s původními stránkami PIS 

www.praguewelcome.cz/e-shop.234 Například, při zadání klíčových slov 

„prague_tourist_info“ do internetového vyhledávače vyskočí další nespočet 

informačních stránek, které již svým nekvalitním grafickým designem odrazují 

potenciální návštěvníky od návštěvy města. Tyto stránky235 navíc ve vyhledávačích 

často přeskočí oficiální stránky Prague City Tourism a i například díky velmi špatné 

imitaci Najbrtova loga Prahy ve druhém uváděném případě předstírají svoji příslušnost 

k Praze. [67] Toto zprzněné logo z oficiálně se tvářící stránky prague-information.eu je 

ukázkovým důsledkem nekoncepčnosti Prahy při tvorbě sjednocené vizuální 

prezentace, která počítá s původním heraldickým znakem, Najbrtovou značkou, logem 

Prague City Tourism, strategií „ryzí emoce“ a vlastních log každé městské části, které, 

zdá se, nemohou zůstat pozadu a postupně přicházejí s vlastní vizuální identitou, která 

se nikterak nesnaží o propojení s oficiální Najbrtovou značkou Prahy.  

 

                                                 
229

 http://www.dynamodesign.cz/cs/novinky/2013/prazska-informacni-sluzba-prague-city-tourism, 
vyhledáno 13. 4. 2015 

230
 Další významy tohoto mnohovýznamové rozcestníku z loga PIS vysvětluje ředitelka PIS Nora 

Dolanská: „Rozcestník symbolizuje čtyři světové strany, čtyři roční období, čtyři základní skupiny 
návštěvníků Prahy, tedy mladé, rodiny s dětmi, seniory a speciální zájmové skupiny, a čtyři základní 
funkce naší organizace – marketing, PR, servis a odbornou činnost.“ http://www.font.cz/logo/nova-
znacka-pro-prahu-a-uvaha-nad-koncepcnosti.html, vyhledáno 13. 4. 2015 
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information.eu/, vyhledáno 13. 4. 2015 
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3.3.3. Wayfinding pro pěší města Prahy 
 

V Praze, stejně jako je tomu i v jiných českých městech, není vytvořen žádný 

svébytný wayfinding systém pro pěší a návštěvník se tak při pohledu na směrové 

tabulky v praxi setká s aplikací Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 

2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a 

řízení provozu na pozemních komunikacích (30/2001 Sb.). V této vyhlášce se uvádí, že 

informativní směrové značky na pozemních komunikacích, které obsahují kulturní, 

turistický nebo komunální cíl mají mít podklad v barvě hnědé. V případě, že je na 

značce uveden pouze místní nebo jiný cíl mají mít značky podklad v barvě bílé a šipku a 

nápis v barvě černé. Na značce je dle vyhlášky možné užít vhodný symbol nebo siluetu 

konkrétního cíle.236 Tato vyhláška je zařazena v sekci legislativa silniční dopravy a takto 

vymezuje podobu místních značek od ostatních dopravních značek. V praxi jsou pak na 

značkách použity různé řezy písma DIN.237 [68, 69] 

Navigace pro pěší obyvatele a návštěvníky města se však tato vyhláška týkat 

nemusí. Příkladem může být Brno, které od roku 2007 instaluje wayfinding systém pro 

obyvatele a cizí návštěvníky města podle jasného grafického zadání autorky corporate 

identity celého města, Věry Marešové. Ta podobu výrazných červených směrovek a 

způsob označení jednotlivých městských památek začlenila do samotného grafického 

manuálu vizuálního stylu města.238 [70] Stejnou cestou se vydala také Olomouc, která 

od červené barvy směrovek, která by ladila s jejím logem, upustila právě pro 

podobnost s Brnem. Směrovky proto v Olomouci nalezne návštěvník od roku 2009 

šedivé a umístěné na výrazném červeném sloupu.239 Pražský grafický manuál 

jednotného vizuálního stylu od studia Najbrt na rozdíl od toho brněnského se 

směrovkami nepočítá. Z externího značení uvádí pouze informačními panely, které 

mají podobu přerostlého patníku se zakončením v podobě pražského loga. V praxi však 

tyto panely instalovány nejsou a turisty ani obyvatele města o jeho význačných 
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 http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/88F746D7-C98D-47CE-B772-7F0F8CB996E0/0/30_2001Sb.pdf, 
vyhledáno 9. 5. 2015 
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 Určil grafik a typograf Jiří Toman ze studia Sudetype.  
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 Manuál ke stažení zde: 
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památkách neinformují. V prostředí pražského centra se tak turista setká pouze se 

směrovkami vytvořenými na základě výše zmíněné vyhlášky, které nijak neakcentují ani 

jednotný vizuální styl Prahy ani její specifika. Naopak svou uniformitou zapadají do 

koloritu města natolik, že si jich turista ani nemusí všimnout. Propagovaným cílem 

Prahy je dostat automobilisty z jejího centra,240 tyto směrovky cílí však právě a jen na 

ně. 

 

V případě značení ulic zachovává Praha základní styl smaltových tabulí daný již od 

konce 19. století. Na rozích ulic a křižovatek jsou umístěny červené cedule s bílým 

písmem ohraničené bílým nebo modrým ozdobným lemováním. V průběhu doby 

dostaly cedule rozdílný vzhled (např. kvůli použití rozdílného písma či jeho modifikaci), 

což způsobilo také větší množství smaltoven, které používaly vlastní písmové vzory. 

V roce 2012 byl na základě zadání města vytvořen manuál, který nezávazně určuje 

jednotný vzhled nově umisťovaných smaltových tabulek. Manuál vytvořili studenti 

UMPRUM Praha pod vedením uznávaného grafického designéra Filipa Blažka. 

Respektují v něm tradiční podobu tabulek, součástí manuálu je však také nově 

vytvořené písmo SMALT, jehož licenci studenti bezplatně poskytli třem smaltovnám, 

které se výrobou tabulek v Praze zabývají.241  

 

 

4. Srovnání vývoje v jednotlivých městech a příklady 

dobré a špatné praxe 
 

4.1. Wayfinding pro pěší 

 
Ve všech srovnávaných městech není kultura pouličního značení ve smyslu navigace 

a orientace něčím, co by město výrazně charakterizovalo či obohacovalo. Kromě 

tradičního způsobu označení ulic, které si ve všech městech zachovává svůj tradiční 

charakter a svým způsobem tak dokládá delší historii daného místa, jsou směrovky, 

které slouží převážně cizím návštěvníkům, spíše pro ostudu.  
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 http://www.praha.eu/jnp/cz/doprava/automobilova/index.html, vyhledáno 9. 5. 2015  
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 Zdrojem informace je student UMPRUM Vojtěch Říha, který se na přípravě manuálu podílel. Praha 
31. 5. 2015 
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Praha 

V Praze se zatím nenašla vůle nahradit dosavadní hnědé silniční značení adekvátní 

náhradou, která by vizuálně reprezentovala naše hlavní město a zároveň disponovala 

kreativní složkou, jako je tomu například v Brně u směrovek navržených respektovanou 

grafickou designérkou Věrou Marešovou. Nezájem o vzhled těchto rozcestníků, které 

mají potenciál ulehčit život mnoha turistům a zároveň jim nenápadně předvést 

kultivovanou vizuální prezentaci města, dokládá i jejich stav, kdy později doplňované či 

renovované cedule nezvládají zařadit se mezi ostatní v tak základní věci, jako je stejná 

velikost písma a rozměr piktogramu. [69] Hnědý podklad těchto cedulí a černobílé 

piktogramy v kontrastu s vizuálními podněty, které na pěší návštěvníky Prahy z každé 

strany útočí, činí cedule téměř neviditelnými. Při bližším zkoumání jejich vzhledu a 

vzájemném rozmístění na stojanu se nabízí myšlenka, že je to možná dobře. 

Automobilista přivyklý na systém dopravních značek umisťovaných podél silniční 

komunikace jejich služby pravděpodobně využije, turista neznalý Prahy a češtiny 

pravděpodobně nikoliv. V případě požadavku univerzální srozumitelnosti tedy pražský 

orientační systém zcela selhává a chybějící anglické názvy nenahradí ani nepříliš jasné a 

mnohdy ve svém použití nekonzistentní a nevhodně zvolené piktogramy.242 Jak již 

dokázalo Brno, originální směrovky, které ladí s celkovým vizuálním stylem města, 

citlivě graficky pojaté vzhledem k okolnímu prostředí a zároveň nepřehlédnutelné, jsou 

možné i v českém prostředí. Nabízí se otázka nakolik je potřeba navigovat 

automobilisty k památkám v centru města, které jsou bezproblémově přístupné i bez 

použití soukromého dopravního prostředku. Nový orientační systém pro pěší by proto 

mohl stávající dopravní značení v centru města zcela nahradit a cílit i na stále se 

rozrůstající skupinu zahraničních návštěvníků, kteří neovládají češtinu a pražské 

památky na základě miniaturních černých siluet nepoznají.  

 

 

                                                 
242

 Například na obr. 69 vidíme u Martinického paláce namísto jeho stylizovaného obrazu, jako je 
tomu u ostatních památek, symbol, který ze všeho nejvíce připomíná známý znak památek 
zařazených do seznamu UNESCO. Srozumitelnost ostatních piktogramů použitých na této směrovce 
je také diskutabilní, neboť málokdo rozezná Schwarzenberský palác od Šternberského podle 
stylizovaného průčelí. Zařazení piktogramů vytvořených právě na tomto základě tedy orientaci 
nijak neprospívá. Tento účel by možná lépe zastalo umístění znaků, které by vycházely z typických 
znaků konkrétního paláce, jako je například motiv sgrafita z fasády Schwarzenberského paláce či 
logo veřejné instituce, která je v nich umístěna, jako například Národní galerie v obou případech.    
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Berlín 

V Berlíně univerzální hnědé značení neznají, turisty zde však doprovází obdobně 

vizuálně neatraktivní modré směrovky s názvy vyvedenými písmem Arial. Na 

nevhodnost tohoto fontu pro městský orientační systém poukazuje mnoho odborníků 

a na potřebu tento systém změnit naráží i Erik Spiekermann, který vícekrát vyslovil 

přání berlínský wayfinding systém revidovat.243 Na rozdíl od Prahy, kde každá 

z označovaných památek dostává vlastní ceduli, jsou v Berlíně názvy místních cílů na 

ceduli sdružené, a to nehledě na směr jejich orientace. Malé šipky, které směr značí, 

jsou umístěné pod sebou a mohou tak splývat. Celkově cedule svým titěrným 

působením v kombinaci s nevhodným písmem nikterak nevybízejí návštěvníka ke 

zkoumání možných variant cílových tras, které se mu na směrovce nabízejí. Orientační 

tabulky nesené štíhlými sloupy soupeří v Berlíně o pozornost se zdejším systémem 

značení ulic, který je taktéž předsazen domům a nesen na sloupcích. Tento fakt však 

zároveň přináší výhodu sdružení obou systémů na jeden sloupek a menší náklady při 

případném rozšiřování navigačního značení. [34] Zároveň se tím předchází 

nepatřičnému umístění cedulí na historických lampách a na dalších k tomuto účelu 

nevhodných nosičích, jako je tomu v Praze. [68, 69] 

 

Vídeň 

I přes praxi hnědých směrových tabulek s naddimenzovaným žlutým  panáčkem je 

v oblasti městského wayfinding pro pěší nejdále Vídeň. Inspirovaná konceptem 

„čitelných měst“ instaluje v současné době první informační panely s mapami 

bezprostředního okolí, které mohou návštěvníkům zprostředkovat daleko větší rozsah 

informací než prosté směrovky. Zároveň tak podporuje přirozenou pěší chůzi svých 

obyvatel i cizích návštěvníků, což může městu po všech stránkách jedině prospět. I když 

se najdou i kritici nákladné výroby a instalace těchto panelů, znamenají infopanely 

rozevřenou náruč města, kterému není lhostejné, jakým stylem se v něm jeho 

obyvatelé a návštěvníci pohybují a jaký dopad to bude mít na jeho udržitelný rozvoj. 

[54] Možná by zavedení podobných panelů ocenili i cizí návštěvníci Prahy, kteří 

mnohdy netuší, že nejrychlejším způsobem, jak se dostat z Muzea na Můstek, je na 

rozdíl od jízdy metrem právě pěší chůze. Grafickým designérem zpracované panely 
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s přehledným plánem nejbližšího okolí a infografikou s relevantními informacemi 

umístěné na správném místě mají na rozdíl od doposud rozmisťovaných 

kartografických map potenciál být v době mobilních technologií opravdu využívaným 

prostředkem orientace a navigace. Výhodou panelů, které jsou na rozdíl od směrovek 

umístěné doslova na dosah ruky, je možnost zprostředkování informace v podobě 

taktilního či Braillova písma i osobám se zrakovým omezením.  

 
 

4.2. Jednotná vizuální identita města 

 
V rámci tvorby jednotné corporate identity v případě tří zkoumaných měst se 

můžeme setkat se třemi rozdílnými přístupy. Město Praha si vybírá ten 

nejkomplikovanější.  

 

Vídeň 

Ve Vídni byla v roce 2009 spuštěna kampaň, která přinesla novou prezentační 

značku města směrem k cizím návštěvníkům a heslem „Vídeň. Teď anebo nikdy“ 

nahradila starý komunikační koncept „Vídeň na tebe čeká“. Kampaň byla spuštěna na 

základě hluboké analýzy klesajícího počtu turistů a vizuální styl, který přinesla, je 

dodnes důsledně aplikován v celém výseku turistického průmyslu, na který má město 

vliv. Město je s jejím nasazením spokojeno, neboť je úspěšná a přilákala kýžené 

turisty.244 Logo, které kampaň přinesla, soupeří ve veřejném prostoru města se starším 

městským logem, zatímco v online světě jasně dominuje. Původní logo, ve světě 

grafického designu nepříliš kladně hodnocené, slouží pro interní komunikaci města a 

vychází z původního heraldického znaku, který je taktéž doposud používán. I díky 

současnému vizuálnímu stylu kampaně z roku 2009 a jeho masivnímu nasazení je 

patrná snaha města sjednotit svoje vizuální působení a prezentovat se jako moderní 

metropole, která nabízí více než pouze imperiální historii. Zároveň si město vystačí 

s jednou informační online platformou pro prezentaci navenek a jednou pro vnitřní 

komunikaci, což šetří výdaje města a čas i energii případného návštěvníka používajícího 

internet pro výběr své dovolenkové destinace. [51] 
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Berlín 

V Berlíně je snaha o sjednocenou vizuální prezentaci ještě patrnější, všechny 

městské online i reálné platformy jsou sdruženy pod stejným logem, které vytvořilo 

renomované grafické studio MetaDesign pod vedením Erika Spiekermanna. [29] 

Všechny další aplikace, ať již je to kampaň směrem k obyvatelům města („Be Berlin“) či 

k cizím návštěvníkům („Visit Berlin“) navazují na a svým způsobem rozvíjejí původní 

logo. I přes jisté nedostatky ve sjednoceném působení, například použití rozdílných 

fontů a barevného odstínu, které ukazují na různé autory zmíněných aplikací, se 

Berlínu podařilo vizuálně odlišit městské platformy od těch soukromých a usnadnit tak 

návštěvníkovi orientaci.  

 

Praha 

Prahu a její corporate identity můžeme charakterizovat slovem rozmanitost nebo 

také nekoncepčnost. Prezentační značka Prahy směrem navenek je rozdrobena mezi 

vizuální styl Pražské informační agentury, její kampaně „Ryzí emoce“, vícejazyčné logo 

Hlavního města Prahy a mnoho dalších oficiálně se tvářících informačních platforem, 

které svou podobou občas na některé z těchto oficiálních značek vzdáleně odkazují. 

S tímto rozporem se setkáme i v rámci města, kde sice převládá zavedené čtvercové 

logo Prahy, které je občas vystřídáno heraldickým znakem, své místo si tu však najdou i 

plakáty propagující kampaň „Ryzí emoce“ a další soukromé komerční podoby loga 

Prahy. V době vizuálního přehlcení je tato (ne)koncepce vlastní vizuální propagace 

nefunkční a zajisté i neekonomická. Implementace nového vizuálního stylu, značky či 

kampaně stojí nemalé prostředky. Je smutné, že i přes velké výdaje na vlastní 

propagaci, ať již v rámci města či v zahraničí, působí tato přinejmenším rozpačitě, 

zmateně a nepřehledně, což zajisté není jejím cílem. [64 – 67] 

 

4.3. Wayfinding v metru 

 
Vizuální komunikace uvnitř speciálního městského mikrosvěta podzemní dráhy ve 

všech třech zkoumaných městech funguje dobře. Vyloženě problematická místa 

vzhledem k základní orientaci a navigaci běžného cestujícího jsem neobjevila. Vizuální 

styl metra však má potenciál nabídnout mnohem více než pouze plnit prvotní 
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informační účel. Jako je tomu například v případě Paříže či Londýna, kdy výjimečný 

grafický design ve spojení s architekturou podzemní dráhy spoluvytváří identitu města 

a stává se vyhledávanou turistickou atrakcí i zdrojem další inspirace.   

 

Berlín 

Berlín, potažmo jeho dopravní podnik BVG, nenechal po znovusjednocení v roce 

1989 nic náhodě a vytvoření nového wayfinding systému na svých linkách zadal 

věhlasnému grafickému studiu MetaDesign pod vedením Erika Spiekermanna. 

Spiekermann pokračoval v nastavené linii, kterou si sám vytvořil díky zakázkám pro jiné 

německé instituce a podniky. Po informativní stránce se jím nastavenému systému 

nedá nic vytknout, je zde aplikována německá přesnost do posledního detailu a i ve 

velmi spletitém systému berlínských podzemních a nadzemních drah jsou jím navržené 

cedule a směrovky velmi přehledné. Díky dobře zvolené žluté barvě jsou informační 

panely dobře rozpoznatelné od svého okolí, aniž by na cestující agresivně útočily. [72] 

Ještě podstatnější je však jejich sjednocený design, který se vypořádává s velkým 

množstvím linek, barev, přestupních stanic a s mnoha druhy navazující veřejné dopravy 

stylem, který je přehledný a zároveň lehce rozpoznatelný v konkurenci jiných vizuálních 

podnětů. Návštěvník si může být jistý, že po zorientování v první stanici, kterou 

navštíví, se může v celém systému spolehnout na stejné informační cedule, které jej 

provedou jeho cestou berlínskou hromadnou dopravou. Z hlediska dobré čitelnosti 

jsou však cedule umístěny na nevhodných vypouklých nosičích z lesklého materiálu, 

který téměř vždy vrhá odlesky čitelnost znesnadňující, čemuž nezabrání ani dobře 

zvolené písmo FF Transit. [71] Také jejich umístění v úrovni lidské postavy, čili snadno 

dosažitelné, svádí mnohé obyvatele Berlína k aplikaci oblíbených graffiti, které dobré 

čitelnosti tabulí zamezují. Co by se naopak dalo označit za vzor dobrého značení, jsou 

venkovní vstupy do metra (U-Bahn), které jsou vždy označené modrou barvou 

s výraznou literou „U“ (případně zelené s literou „S“ pro S-Bahn). Toto značení, ačkoliv 

na sebe bere různou tvarovou podobu, je vždy umístěno nad povrchem, je dostatečně 

výrazné a v případě, že by z nějakého důvodu zapadlo označení, které je umístěno 

přímo na vstupu do metra, je k němu připojen také odevšad viditelný štíhlý sloupek 

nesoucí čtverhranný modrý nosič s označením. [27] Vizuální styl BVG se nikterak 

nepřehlušuje s označením metra, prioritně jsou cestující informováni o existenci vstupu 
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do metra a orientaci v něm, až v druhém plánu mohou případně zaregistrovat logo 

BVG jakožto zodpovědného dopravního podniku. Piktogramy, dané Erikem 

Spiekermannem, které BVG používá, jsou konzistentní,245 piktogramová řada se na 

základě mých vlastních pozorování nikterak živelně nerozrůstá, pouze v některých 

případech se lze ještě setkat se staršími piktogramy (viz piktogram pro zákaz přepravy 

jízdního kola [24]). Podoba piktogramů je shodná jak v metru, tak i v jiných dopravních 

prostředcích, např. tramvajích; stejně je tomu v celém informačním systému, který se 

v nezměněné podobě (stejný font, piktogramy, bílý podklad pozadí, uměřený design) 

uplatňuje ve všech prostředcích veřejné dopravy. 

Berlín je tak díky svému sjednocenému wayfinding systému v rámci městské 

hromadné dopravy městem, které je vstřícné vůči svým obyvatelům, početné 

komunitě neněmecky mluvících imigrantů i cizím návštěvníkům. Nedostatky v podobě 

lesklých vypouklých tabulí nahrazuje svojí spolehlivostí, kterou zaručuje dostatečný 

počet informačních tabulí umístěných na správných místech.  

Z druhého úhlu pohledu však berlínskému wayfinding systému chybí jistá přidaná 

hodnota, kterou se vyznačují například podzemky v Paříži či Londýně, daná ať již 

využitím rozdílných a vizuálně působivých fontů či originálním a snadno 

zapamatovatelným logem.  Systém je skvělou ukázkou kvalitního grafického designu, 

který však postrádá vizuální akcent osobitosti Berlína. Při přijetí základní premisy, že 

wayfinding systém má být neviditelný a sloužit tak dobře, že si jeho vzhledu recipient 

ani nevšimne, je tato úvaha bezpředmětná. Pokud však klademe na wayfinding nároky 

i z hlediska výtvarného, nemůže se orientační systém rovnat originálnímu vzhledu 

samotných berlínských stanic, který vytváří i různorodě pojaté znázornění názvů stanic. 

[73]   

 

Vídeň 

Ve Vídni se návrhu wayfinding systému chopili stejní architekti, kteří metro 

navrhovali. Tato podstatná skutečnost má za následek téměř stoprocentní propojení 

orientačních tabulí a dalších navigačních pomocníků s vlastní architekturou a 

vybavením stanic. Stejně jako je tomu v Berlíně se vídeňský wayfinding systém 
                                                 
245

 Piktogramová řada splňuje požadavky na ní kladené ve druhé kapitole, které se týkají 
jednoznačnosti jednotlivých znaků, odlišení různého druhu informací pomocí barvy a formátu 
nosiče, dobrá čitelnost a viditelnost apod. 
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vyznačuje velkou spolehlivostí a přehledností, která je ještě umocněna 

nekomplikovanou skladbou linek metra.  Spolu s neutrálním písmem Helvetica pak 

orientační systém opravdu působí jako implementovaná součást dopravního prostoru 

a nenabízí téměř žádný prostor pro nepochopení či přehlédnutí. Problematické se 

mohou jevit rozdělené víceslovné názvy stanic, které se ne vždy vejdou na daný nosič, 

to je však záležitostí spíše obsahovou než problémem designu informačních panelů. 

Díky budování metra teprve od sedmdesátých let 20. století je bezbariérový přístup do 

všech stanic samozřejmostí, výtah je k dispozici v každé stanici a je houfně využívaný i 

osobami bez pohybových omezení. K tomu přispívá i fakt, že jsou výtahy udržovány v 

čistotě a ústí v přímé blízkosti eskalátorů či schodů jdoucích z metra. I z tohoto důvodu 

není navigace k těmto bezbariérových výstupům problematická, jako je tomu v Praze. 

[41]  

Vizuální identita dopravního podniku, Wiener Linien, je s drobnými obměnami 

neměnná a podobně jako je tomu v Berlíně, na povrchu nikterak nekonkuruje označení 

metra (U-Bahn) v podobě modré kostky umístěné na sloupku s bílou literou „U“ z 

každé světové strany. [39] S postupujícím časem bylo ve Vídni nutné doplňovat další 

piktogramy do vizuálního informačního systému. Tento proces na rozdíl od Berlína 

nebyl korigován respektovaným grafickým designérem a proto je v dnešní době 

piktogramová řada Wiener Linien značně rozmanitá. Tento fakt se neprojevuje tolik na 

čitelnosti sdělení jako spíše na vizuální neuspořádanosti a nedotaženosti. 

Na nových aplikacích vizuálního informačního systému spolupracuje vídeňský 

dopravní podnik s odborníky na problematiku přístupnosti a podporuje provádění 

výzkumů v této oblasti ještě v průběhu stavební fáze nových projektů. Tento přístup 

zaručuje úsporu finančních prostředků v případě následných oprav a zároveň poskytuje 

možnost měnit již schválené plány. Ve Vídni by dnes bylo zcela nemožné nezahrnout 

do procesu plánování a příprav také znevýhodněné skupiny obyvatel. Tato v Praze 

futuristicky znějící myšlenka je ve Vídni praxí. Na druhou stranu je potřeba pohlídat 

také grafickou a typografickou stránku celé věci, což není nejsilnější stránkou 

organizace is - design, která má ve Vídni vznik nových aplikací wayfinding systému na 

starosti.246 [48, 49] 

                                                 
246

 Příkladem může být testovací zastávkové návěstidlo na stanici Kagramer Platz, které splňuje 
požadavky na čitelnost a obsahuje veškeré nutné informace, osobně jej však považuji za ne příliš 
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Praha 

Koncepce výtvarné podoby orientačního systému v pražském metru byla dána 

dvěma významnými grafickými designéry, Jiřím Rathouským a Rostislavem Vaňkem. 

Oba dokázali držet krok s oceňovanou architekturou stanic metra (v centrální části 

linky A) a názorně předvedli, že wayfinding systém nemusí plnit pouze praktickou 

funkci, ale může splňovat i vysoké estetické nároky a osobitým způsobem dotvářet 

prostředí podzemní dráhy. Názvy stanic jsou doposud vyvedené písmem, které bylo 

navržené právě pro tento účel, a svými čistými liniemi a vyvedením v masivním 

materiálu souzní s velmi čistým, jednoduchým, avšak nákladným obložením stěn stanic 

a tunelů. Přes jasné vize obou tvůrců o podobě informačního systému pro celou 

pražskou dopravu však nebyl tento plán nikdy uskutečněn.  

V dnešní době však Dopraví podnik hlavního města Prahy, který metro provozuje, 

nejeví zájem v linii těchto dvou významných osobností grafického designu pokračovat a 

vysoko nastavenou laťku nepřekonává. Naopak je zjevné, že wayfinding systém trpí 

absencí koncepce. Zdá se, že úpravy a nové aplikace jsou spíše šité horkou jehlou 

v závislosti na kritice, která se na DP snáší, než že by sledovaly vlastní vizi.  

Příkladem může být několikaletý protest sdružení Asistence247 proti neoznačeným 

bezbariérovým přestupním trasám mezi výtahy ve stanicích. Ukázkovým příkladem se 

stala stanice Muzeum, jedna ze čtyř bezbariérově přístupných stanic v centru města.248 

Přestože každá z linek, které se zde kříží (A a C), mají k dispozici výtah vedoucí 

z nástupiště na povrch, bylo téměř nemožné nalézt cestu z jednoho výtahu ke 

druhému. Po intenzivním poukazování na tristní situaci, kdy vozíčkáři (výtahy však 

kromě vozíčkářů rádi využívají i další skupiny obyvatel jako jsou rodiče s kočárky či 

senioři) bloudili kolem Magistrály v marné snaze nalézt druhý přestupní výtah, byly 

                                                                                                                                               
zdařilou náhradu původních a historii Vídně podtrhujících zastávek. Je otázkou jakou formou bude 
Wiener Linien nahrazovat tyto původní zastávky v budoucnu, zde půjde cestou sjednocení 
s navigací v prostorách metra (například užitím stejných piktogramů, fontu, barev apod.), či zda se 
na orientační systém v metru nebude vázat a ostatní prostředky hromadné dopravy dostanou 
značení jiné. Viz obr. 49. 

247
 Sdružení Asistence je poskytovatelem sociálních služeb pro osoby s tělesným a kombinovaným 

postižením v Praze. Nad rámec těchto služeb však aktivně organizuje akce na podporu Prahy bez 
bariér, jako byl například happening Bludné Muzeum z 20. 5. 2013, jehož cílem bylo upozornit na 
absenci značení pro vozíčkáře na Muzeum. 
https://www.facebook.com/events/135354676655083/, http://www.asistence.org/, vyhledáno 30. 
5. 2015 

248
 Zde se nabízí smutné porovnání s Vídní, kde jsou všechny stanice metra bezbariérově přístupné.  

https://www.facebook.com/events/135354676655083/
http://www.asistence.org/
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konečně na jaře letošního roku na problematických místech rozmístěny informační 

směrovky, jejichž vzhled odpovídá klasickým hnědým dopravním směrovkám. [74] 

  

 

5. Case study: wayfinding v úseku prodloužení metra A v 

Praze z roku 2015 
 

Pro případovou studii vizuální komunikace ve městě jsem si vybrala nejaktuálnější 

realizaci, kterou má pražský Dopravní podnik za sebou. Na čtyřech nových stanicích 

linky metra A se dají velmi dobře demonstrovat principy a tendence česky pojatého 

wayfinding značení, které se bohužel většinou míjejí s příklady dobré praxe ze zahraničí 

a jsou popsány výše.  

Pražské metro A bylo v dubnu 2015 prodlouženo o čtyři nové stanice: Bořislavka, 

Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol. Vizuální začlenění wayfinding systému 

v návrhu nových stanic měl vždy na starosti architekt každé konkrétní stanice, který 

vycházel z interního manuálu daného Dopravním podnikem.249 Ihned po otevření 

nových stanic se rozbouřila dvojí diskuze. První se věnovala faktu, že namísto původně 

plánovaného propojení s letištěm Václava Havla v Ruzyni končí prodloužené metro ve 

stanici Nemocnice Motol, kde není očekáváno velké vytížení cestujícími. S konečnou 

v Motole souvisí i fakt, že se pražské metro stalo prvním na světě, které je vedeno 

v pravém úhlu. To odporuje základní funkci metra, které má vést nejkratší možnou 

cestou z centra na okraj tak, aby se lidem dojíždějícím do hlavního města vyplatilo 

zanechat auto na konečné stanici co nejdále od centra.250  

Druhou debatu rozproudila nepochopitelná absence eskalátorů u výstupu z metra, 

který vede přímo ke stanici autobusu jedoucího na letiště. Bohužel ani jiné výstupy na 

stanici Nádraží Veleslavín eskalátory nemají. Výtah ústí na druhé straně logisticky 

nedořešené křižovatky, jejíž přejití znamená překonání pěti světelných semaforů na 

                                                 
249

 Vyplynulo z rozhovoru s Hanou Vermachovou, architektkou stanice Nádraží Veleslavín. Dalšími 
architekty stanic a zároveň zaměstnanci společnosti Metroprojekt, která má monopol na stavbu 
metra u nás, jsou: Miroslav Mroczek (Červený Vrch), Jiří Pešata (Petřiny) a Petr Sýs (Nemocnice 
Motol).  

250
 Výjimkou tvoří linky metra, které jsou okružní, jako například ve Vídni či v podobě S-Bahn 

v Berlíně. http://echo24.cz/a/ifkpp/20-miliard-za-svetovou-ostudu--metro-do-praveho-uhlu, 
vyhledáno 2. 6. 2015 

http://echo24.cz/a/ifkpp/20-miliard-za-svetovou-ostudu--metro-do-praveho-uhlu
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přechodech pro chodce a časovou ztrátu cca tří až pěti minut. V porovnání s touto a 

dalšími, i politickými kauzami, které budování pražské podzemky provázejí, působí 

problematika orientačního a navigačního značení nedůležitě. Přesto však wayfinding 

systém každodenně slouží tisícům cestujících a v případě nouze či ohrožení se stává 

nepostradatelným.  

Co je na první pohled odlišné od berlínského a vídeňského řešení je značení vstupu 

do metra. To je v mnoha případech neviditelné, neboť vždy závisí na architektonické 

konstrukci vstupního prostoru do metra, na kterou je cedulka se symbolem metra 

v barvě dané linky umístěna. Jako je tomu i u některých starších stanic, například na 

Náměstí Míru, můžeme se u nových stanic metra setkat se zapuštěnými schody do 

podzemního vestibulu, které ze tří stran umně skrývají své drobné označení. [75, 76] 

Subtilní, nenápadné značení by mělo své opodstatnění v kombinaci se subtilní 

architekturou, to však není případ nových stanic. [77] Přitom fakt, že podobu označení 

pražské stanice metra lze pojmout dle současných wayfinding trendů, dokazuje stanice 

metra Kolbenova.251 [78] Když se na venkovní označení nových stanic podíváme 

podrobněji, nalezneme reprezentativní příklad absence jednotné koncepce, která by 

značení sjednocovala. Například značení vstupů do výtahů vedoucím k jednotlivým 

stanicím je v detailech velmi rozdílné. [79, 80, 81] Pravděpodobně ze strachu 

z nedostatečné čitelnosti jsou piktogramy i název stanice enormních rozměrů, viditelné 

jsou však vždy pouze z čelního pohledu. Čestnou výjimku tvoří bezbariérový vstup do 

stanice Nemocnice Motol, který je díky svažitému terénu umožněn v podobě rampy a 

jehož značení se nachází na vysokém sloupku, viditelném ze všech stran. [82] 

V prostorách vestibulu, spojovacích chodeb či výtahů je v případě nových stanic 

přistoupeno k wayfinding značení ještě s přehnanější snahou o dobrou informovanost 

cestujících, která má za následek zbytečně velký počet informačních tabulí, směrovek a 

obecně znaků.252 Ty se občas zbytečně dublují [83, 81] a jindy naopak zcela chybí. [84] 

Pravděpodobně jako reakce na kritiku ze strany pražských sdružení starajících se o 

vozíčkáře nabral obecně v pražském metru piktogram vozíčkáře na rozměru a 

                                                 
251

 Stanice Kolbenova je jediná ze stanic pražského metra postavených po roce 1989, která je ceněna 
odborníky na architekturu i design. O její grafickou podobu se postaralo studio Hrach graphic 
design. http://www.lidovky.cz/neviditelna-stanice-metra-kolbenova-d7v-
/design.aspx?c=A110423_130950_ln-bydleni_tkz, vyhledáno 2. 6. 2015 

252
 Například na nástupišti stanice metra A Hradčanská jsou informační tabule pouze dvě v porovnání 

s průměrně šesti tabulemi v nových stanicích. 

http://www.lidovky.cz/neviditelna-stanice-metra-kolbenova-d7v-/design.aspx?c=A110423_130950_ln-bydleni_tkz
http://www.lidovky.cz/neviditelna-stanice-metra-kolbenova-d7v-/design.aspx?c=A110423_130950_ln-bydleni_tkz
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důležitosti. [81] Stalo se z něj univerzální značení pro výtah, neboť ten samostatný 

piktogram na rozdíl od Vídně [41] či Berlína [22, 72] nemá a původní Vaňkův [91] není 

používán. To má za následek i absurdní situace, kdy piktogram vozíčkáře ukazuje 

k výtahu ve vestibulu Nádraží Veleslavín, kam se však vozíčkář nemá jak dostat, pokud 

by nepřekonal eskalátory jedoucí z nástupiště či klasické schody z úrovně ulice. Vzhled 

tohoto piktogramu se liší od původního, který navrhoval Vaněk. Zejména hlava 

stylizované postavy je ve Vaňkově piktogramové řadě vždy oddělena od těla a 

dokonalým kulatým tvarem zapadá do celé „zaoblené“ stylizace řady. [61] Znak 

v současnosti používaný má naopak hlavu s tělem spojenou, působí však jako kdyby 

autor nového piktogramu pouze „narazil“ Vaňkovu kulatou hlavu na příčku těla. 

Vozíčkář v nové stylizaci také přišel o svůj vozíček a sedí tak rovnou na jeho „kolech“. 

[81] 

Pravděpodobně z důvodů lepšího pochopení sdělení informačního systému u cizích 

návštěvníků se v nových stanicích metra setkáme s novinkou, kdy jsou do horního 

oranžového proužku orientačních tabulí umísťovány drobné černé piktogramy. Je 

otázkou, zda přenosu informace pomáhají, neboť se většinou dublují s piktogramy, 

které jsou již umístěny v textu tabule. [85] Syté oranžové pozadí pak nevytváří 

dostatečný kontrast k úzkým černým linkám piktogramu a v případě osvětlení zářivkou, 

může být takovýto piktogram téměř nečitelný. [86] Při bližším pohledu na informační 

tabule se opět setkáme s detaily, jejichž informační význam je diskutabilní a po stránce 

grafického designu se dají hodnotit jako velmi nepovedené. Směrová tabule na 

nástupišti stanice Nádraží Veleslavín informuje o dopravních prostředcích „PID“ a 

Infocentru „DP“, čemuž nemusí rozumět ani český návštěvník metropole, natož pak 

cizinec. Piktogram Infocentra je umístěn před jeho názvem, zatímco piktogram značící 

letiště za názvem Airport. Letadlo v jeho středu pak ukazuje na opačnou stranu než 

další tři šipky, které se na tabuli uprostřed slepě zakončeného nástupiště vyskytují. 

Další piktogramy značící autobus a tramvaj jsou díky tramvajovým trolejím snadno 

rozlišitelné, problematický znak vlaku byl nahrazen logem příměstských vlaků „S“. 253 

Symbol vlaků „S“ by se však také pohodlně vešel k ostatním dopravním prostředkům 

                                                 
253

 Vlak je v piktogramech, které jsou v současnosti používány Dopravním podnikem, velmi podobný 
tramvaji, znak autobusu zase připomíná piktogram metra. Nabízí se otázka, zda by nebylo 
vhodnější centrálně zavést namísto piktogramů, které se mohou často plést, označení „bus“ a 
„tram“, jako je tomu již v některých stanicích pražského metra. 
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namísto jeho současného umístění v oranžovém řádku. Nástupiště metra Nádraží 

Veleslavín je v porovnání s ostatními stanicemi krátké a velmi přehledné, přesto 

považovali autoři cedule za nutné piktogramem naznačit, že ve směru šipek 

směřujících k jedinému východu ze stanice se budou překvapivě nacházet také 

eskalátory. Tyto nadbytečné informace přispívají pouze k vizuálnímu přehlcení, 

vyčerpávají uživatelovu pozornost a rychlé komunikaci paradoxně nepřispívají. [87] 

V prostorách nástupiště pak nás, jako je tomu v pražském metru již zvykem, potká 

jako první informační cedule, na které vévodí číslo koleje (1 nebo 2) s přiřazenou 

cílovou stanicí vlaku metra v tom kterém směru. Výrazná čísla kolejí přibyla na cedulích 

po povodních v roku 2002, kdy vlaky jezdily různými směry, a z provozních důvodů bylo 

potřeba čísla kolejí rozlišovat. V běžném provozu metra je však znalost čísla kolejí pro 

cestující zcela zbytečná. Daleko praktičtější by bylo zobrazit hned po výstupu 

z eskalátoru či ideálně ještě v průběhu jízdy na něm klasický seznam všech stanic linky 

metra, na kterém jsou již v případě některých nových stanic čísla kolejí upozaděna. [88, 

90] Dalšími informační prvky, se kterými se na nástupišti můžeme setkat, jsou mapy 

Prahy s vyznačenou stanicí, na které se cestující právě nachází. Z geografického 

hlediska přesné mapy si však stěží najdou své praktické uplatnění, neboť jim chybí 

„rolovací“ část, tedy jakýsi výřez, který by detailně zobrazoval bezprostřední okolí 

stanice a posloužil tak cestujícím k rychlému zorientování se na povrchu či v případě 

rozhodování, kterým exitem vestibul metra opustit. [89] Ve stanici Petřiny cestujícího 

překvapí velké konstrukce, které mapy a další informační prvky nesou. Namísto 

klasické zavěšené oboustranné cedule s plánem trasy linky přebírají nosnou funkci tyto 

konstrukce a plán rozdělují na dva, přičemž v ploše mezi těmito dvěma plány vtěsnají 

ještě jednu informační ceduli. Stejně jako můj popis je i konstrukce sama kostrbatá. Jak 

její vzhled a funkci okomentovala grafická designérka Helena Jakoubě: „Řešení 

viditelnosti podlouhlé tabule se všemi stanicemi je v jistém smyslu lepší než některá 

stávající, která mají světlo přímo nad sebou, a tím pádem z větší vzdálenosti stíní textu. 

Nové řešení kolmého nasvícení však čitelnosti nepomáhá, způsobuje odrazy od zadních 

kovových stran těchto tabulí. Skryté cedule uvnitř návštěvníkovi rychlost orientace nijak 
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neusnadní, z větší vzdálenosti totiž nejsou přes zbytečně velkou a komplikovanou 

konstrukci vidět.“254 [92]   

Kde se však slabina informačního systému může projevit nejsilněji a také 

potencionálně nejtragičtěji, je značení nouzových východů. Originální Vaňkovo značení, 

které bylo organickou součástí jeho wayfinding systému [90], bylo nahrazeno 

uniformním značením podle aktuální normy ČSN 3864-1 (018011). Toto značení, které 

postrádá text „únikový východ“ či „exit“, má podobu bílého obdélníku na zeleném poli 

s doplňující bílou šipkou udávající směr (rovně čili šipka vzhůru a šipka doleva a 

doprava).255 Problémem (nejenom) nových stanic je nedodržení normy a směr rovně 

tak kromě šipky směřující na tabuli vzhůru [85, 86] naznačuje v mnoha případech i 

šipka dolů [93]. Což se může stát kritickým značením v momentě, že přes kouřový dým 

není vidět nic než šipka směřující dolů a navádějící tedy spíše směrem do podzemí 

(„spása v krytu?“) než k východu, který se nachází přímo před námi směrem rovně / 

vzhůru. 

 
 

                                                 
254

 Helena Jakoubě, art director ve společnosti Hrivnak, komentář uvedla při přípravě článku o 
pražském metru pro Lidové noviny. Květen 2015 

255
 Farkas 2012, 107 
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Závěr 
 

Při zkoumání vývoje vizuální komunikace v hlavních městech střední Evropy, kterými 

jsou Berlín, Praha a Vídeň, jsem narazila na rozličné přístupy, jejichž klady a zápory 

jsem se pokusila analyzovat. Každé město má svůj specifický přístup ke své vlastní 

vizuální identitě, do které spadá i orientační a navigační systém na povrchu i pod ním. 

Na základě seznámení se s historickým pozadím vývoje oboru, teoretickými východisky 

i příklady z praxe ze sousedních měst, bylo mým cílem prověřit vzhled a funkčnost 

wayfinding systému ve čtyřech nových stanicích pražské linky metra A, které 

symbolizují současné směřování výstupů grafického designu v Dopravním podniku, 

jehož jediným vlastníkem je město Praha.   

 

Na začátku své práce jsem se za pomoci příkladů z historie pokusila dokázat, že 

informační grafika a environmentální design jsou aktivity, které kladou na své tvůrce 

mnohé nároky. V minulosti se tak často můžeme setkat s významnými průkopníky 

těchto oborů, kteří pracovali v tvůrčí dvojici. Při návrhu by se totiž měla setkat složka 

kreativní, zajišťující výtvarné kvality díla, se zodpovědným přístupem a citem pro 

funkčnost a všeobecnou přístupnost výsledného produktu. Tvorba wayfinding systému 

v rámci architektury metra, která stojí na pomezí všech těchto oborů, je proto 

komplexní aktivitou vyžadující mnohé zkušenosti, testování a dodržování nutných 

směrnic. Přesto se však může stát kreativní tvůrčí činností, která se zapíše do učebnic 

dějin umění a designu, jako je tomu v případě pařížského či vídeňského metra. Pražský 

Dopravní podnik ukončil pro nedostatek finančních prostředků v roce 2014 testovací 

fázi zcela nového wayfinding systému, který byl (jako všechny návrhy v minulosti) 

plánován jako univerzální řešení pro celopražskou hromadnou dopravu. Jeho 

provedením bylo pověřeno reklamní studio bez žádné předchozí zkušenosti se 

zakázkami tohoto typu, za což byl Dopravní podnik po právu kritizován. Je s podivem, 

že tak významnou zakázku s obrovským potenciálem ovlivnit vizuální tvář města, svěřil 

Dopravní podnik potažmo město do rukou nespecializované agentury, jejíž realizace 

ani nemohla dosahovat kvalit agentur s dlouholetými zkušenostmi. Po stažení testovací 

verze pokračuje Dopravní podnik v tendenci živelné DTP práce s původním návrhem 



90 

Rostislava Vaňka, ze kterého dnes zbylo jen torzo. Tato tendence je patrná i v případě 

nových stanic.  

 

Další zkoumanou oblastí byl wayfinding systém, se kterým se obyvatel či návštěvník 

setká v ulicích města. Praha vlastní orientační systém pro pěší nemá, nahrazuje jej však 

hustě rozmístěné dopravní značení místních a turistických cílů, které se proto stalo 

předmětem mého zkoumání. Zjistila jsem, že nevhodnost této formy značení a 

nedokonalosti technického rázu značně omezují jeho využití. Praha se při hledání 

vhodnějšího řešení může inspirovat brněnským wayfinding systémem pro pěší, který je 

navržen respektovanou grafickou designérkou Věrou Marešovou v rámci jednotného 

vizuálního stylu města. Ještě současnějším přístupem je však aplikace konceptu legible 

city, jenž je na základě dobrého příkladu z Velké Británie momentálně testován také ve 

Vídni.  

 

Myšlenka propojení wayfinding systému s jednotným vizuálním stylem samotného 

města není prozatím realizovaná ani v jednom ze zkoumaných měst. Tato možnost se 

nabízí při navrhování stojanů a dalších aplikací v rámci konceptu legible city, který je 

vnímaný také jako marketingový nástroj. Z pohledu marketingu a propagace je kladen 

důraz právě na sjednocené vizuální působení města, a to jak navenek, jako v případě 

Vídně, tak směrem ke svým občanům, jako je tomu v Berlíně. Obě města již několik let 

rozvíjejí komunikační strategii, jejíž je kvalitní grafický vizuál integrální součástí. Praha 

v tomto porovnání vinou svého nekoncepčního přístupu značně zaostává.   

 

Z podrobného zkoumání tří vybraných měst vyplynulo několik tendencí, kterými by 

se Praha mohla v budoucnu inspirovat. Vídeňský dopravní podnik spolupracuje již ve 

fázi plánování nových projektů pravidelně s místní organizací věnující se přístupnému 

designu. V průběhu výstavby pak probíhá průběžné testování, a to i v případě 

chystaného wayfinding systému, přičemž testování bezbariérových přístupů do metra 

je již úplnou samozřejmostí (na rozdíl od Prahy a jejích smutně proslulých schodů na 

Nádraží Veleslavín). Další zajímavý příklad v kontextu české legislativy, který 

s tematikou mé práce souvisí a mnohé ilustruje, je vídeňský přístup ke světelným 

signalizačním zařízením. Město Vídeň samo nahrazuje panáčky na semaforech, což 
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značně kontrastuje s přístupem českých úřadů, které za stejnou aktivitu, avšak vzešlou 

od občana – umělce,256 trestají.  

 

V Berlíně se setkáme s ukázkovým spojením města s jedním z nejlepších grafických 

designérů v zemi, jehož wayfinding systému pro veřejnou hromadnou dopravu ani logu 

města, které slouží i dalším aplikacím, se nedá téměř nic vytknout. Erik Spiekermann si 

zdařile poradil s komplikovaným systémem mnoha linek metra a integrovanou 

městskou rychlodráhou a svým wayfinding systémem propojil doposud roztříštěné 

město, které trpí absencí skutečného centra. Případ Prahy je zcela odlišný – jasně 

strukturované město s pevným centrem propojuje v rámci pouhých tří linek metra 

roztříštěný a nepromyšlený wayfinding systém.    

 

Přesto má Praha a její Dopravní podnik možnost navázat v případě nového značení 

na kvalitní základy dané dvěma výtečnými osobnostmi českého grafického designu a 

pokračovat v přerušené linii spolupráce s předními grafiky. Sám Rostislav Vaněk 

k debatě o wayfinding systému v pražské veřejné dopravě říká, že není potřeba 

zachovávat jeho koncepci, ale naopak „nejlepší by bylo udělat systém zcela nový.“257 

Jako skvělou příležitost pro grafiky a písmaře nastupující generace to vidí i další grafičtí 

designéři a typografové v čele s Františkem Štormem a Markem Pistorou, kteří převedli 

Rathouského písmo Metron do digitální podoby. V novém systému by pak konečně 

měla být kromě metra zahrnuta také veškerá další veřejná doprava v našem hlavním 

městě, jak o tom snil již Jiří Rathouský v sedmdesátých letech dvacátého století.  

 

Můj výzkum přinesl porovnání stávající vizuální komunikace ve vybraných 

středoevropských městech, kterou jsem hodnotila na základě současných trendů ve 

wayfinding a corporate identity města. Nabízí proto startovací bázi pro návrh zcela 

nového wayfinding systému, který by propojil celopražskou veřejnou dopravu, byl 

v souladu s navazujícím orientačním systémem pro pěší a integrálně zapadal do 

jednotné vizuální identity hlavního města České republiky. Jakkoliv se tato myšlenka 

zdá v současnosti utopická, aktivity některých sdružení a institucí, jako je například 
                                                 
256

 Viz kauza umělce Romana Týce ze skupiny Ztohoven, který kvůli výměně skel na vybraných 
pražských semaforech podstoupil v roce 2012 měsíční trest odnětí svobody.   

257
 POHL 2015, 25 
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Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, dávají naději, že se veřejný prostor 

v Praze stává předmětem stále většího zájmu odborníků i obyvatel města. Spolu 

s momentálně zvýšeným zájmem o architekturu a problematiku vizuálního působení 

naší podzemní dráhy by tyto tendence mohly uspíšit revizi nevyhovujícího stávajícího 

stavu ze strany Dopravního podniku a rozvířit diskuzi o potřebě nové koncepce. Bylo by 

mi ctí, kdyby výsledky mé práce přispěly právě do této diskuze. 

  

S tím souvisí i další téma, jemuž nebyl z kapacitních důvodů v mé práci věnován 

prostor. Jedná se o další aspekty vizuálního působení městského prostředí, jakým je 

například všudypřítomná reklama a z ní pramenící vizuální smog. Toto téma nabízí 

široké možnosti zpracování a potřebný by byl zejména podrobnější vhled do 

problematiky regulace reklamy. Kdo má na regulaci vliv, jaké mechanismy umožňují 

rozmístění velkoformátové reklamy, která vzhled města, na rozdíl od té 

maloformátové, významně narušuje? Kdo dnes určuje výtvarnou podobu reklamy a jak 

je možné, že v minulosti byla považována za integrální součást vizuální identity a byla 

vytvářena předními výtvarníky, zatímco dnes je spíše vnímána jako vřed, který je 

potřeba odstranit, a nůžky mezi tvorbou grafických designérů pracujících pro komerční 

a nekomerční sektor se široce rozevírají? Odpověď na takové a další otázky však již 

přesahuje jak rozsah mé práce, tak i charakter mého studijního oboru.  
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57. Jiří Rathouský: Piktogramy pro pražské metro, 1974 



120 
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65. Studio Dynamo Branding & design: logo Prague City Tourism, 2013 
 

 
66. Studio Dynamo Branding & design: kampaň „Pure emotion“ pro Prague City 
Tourism, 2014 

 

 
 
67. Logo na webové stránce prague-information.eu 



124 

 
68. Značení místních cílů, rub a líc, Praha, Pohořelec, 2015 
 

69. Značení místních cílů, Praha, Loretánské náměstí, 2015 
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je patrná londýnská inspirace.  
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barva obložení stěn zelenou linku metra nijak nenaznačuje.  
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vstupu do metra se schody evidentně nepatří, její umístění na tomto místě pouze 
mate.  
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jako vstup do metra označena pouze z čelní strany.  
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