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1.1 Úvod do grafického manuálu

1.1 Úvod do grafického manuálu

Grafický manuál jednotného orientačního a informačního

jednotných pravidel, ale při zavádění všech jednotlivých aplikací

systému vznikl na základě nedostatku patřičné evropské

a realizací je třeba dbát na všechny závazné postupy a pravidla,

a národní legislativy a značné roztříštěnosti a nejednotnosti

které jsou v tomto manuálu obsažené, a v maximální míře je

postupů při aplikacích a realizacích ve všech prostorách

dodržovat.

železničních stanic a železničních zastávek.
V případech, kdy je nutné přizpůsobit grafický návrh
Poznámka: pokud se v textu manuálu vyskytují pojmy

specifičnosti prostředí, v případě nejasností nebo zvláštních

„železniční stanice a zastávka“, „stanice“, „zastávka“, je tím

odchylností je nutná konzultace s gestorem manuálu, který byl

vždy myšleno „železniční stanice a železniční zastávka“,

řešením této problematiky v rámci celé organizace pověřen

„železniční stanice“, „železniční zastávka“.

a který jediný je oprávněn případné odchylky povolit, vždy
v souladu s evropskou a národní legislativou.

Grafický manuál jednotného orientačního a informačního
systému Správy železnic je souborem závazných předpisů,

Grafický manuál jednotného orientačního a informačního

jednotných pravidel a doporučení, jak aplikovat a realizovat

systému doplňuje směrnici SŽ SM118 Orientační a informační

jednotlivé prvky orientačního a informačního systému na

systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách.

nástupištích, v železničních stanicích a na zastávkách pro
širokou cestující veřejnost. Pro názornost a snazší použití je

Ve směrnici SŽ SM118 jsou v čl. 1 vypsány různé případy

doplněn řadou ukázek a ilustrací.

staveb s popisem kdy a jak směrnici aplikovat s plným (v
některých případech částečným) využitím pravidel týkajících se

Grafický manuál jednotného orientačního a informačního

návrhu orientačního a informačního systému řešených v tomto

systému plně nevyčerpává všechny možnosti používání

manuálu.

1.2 Jak pracovat s manuálem
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Uspořádání grafického manuálu jednotných pravidel

Obsahem čtvrté logické části (kapitola 7) jsou veškerá pravidla

orientačního a informačního systému je rozděleno do pěti

pro jednotné aplikace a realizace informačního systému,

logických částí, které jsou dále členěny na samostatné kapitoly.

jednotná podoba a umístění informačních tabulí, jejich velikost,
barevnost a jednotný obsah. Jsou zde stanovena základní

První logická část grafického manuálu (kapitola 2) je věnována

sjednocující pravidla pro použití jednotlivých druhů informačních

základním grafickým pojmům - barevnosti, písmu a typografii,

tabulí.

které jsou důležitou součástí tvorby jakéhokoliv grafického
návrhu jednotlivých prvků orientačních a informačních systémů.

Problematika realizací a aplikací orientačního a informačního
systému pro osoby nevidomé a slabozraké je obsažena v páté

Ve druhé logické části (kapitola 3) jsou uvedeny základní

logické části tohoto manuálu (kapitola 8).

všeobecné informace pro tvorbu orientačního a informačního
systému. Dále zde naleznete základní postupy pro celkovou

Pro veškeré aplikace a grafická zpracování, která jsou obsažena

navigaci v závislosti na pohledové vzdálenosti ve všech

v tomto grafickém manuálu, slouží tisková data, která jsou

prostorách železničních stanic a zastávek.

zpracována v elektronické podobě a jsou součástí grafického
manuálu. Nejdříve je nutné, aby byl tento grafický manuál

Třetí logická část (kapitola 4, 5, 6) se věnuje pravidlům

otevřen v grafickém nebo ilustrátorském programu např. Corel,

a prostředkům pro tvorbu orientačního systému, jako jsou

Adobe illustrator apod. Jakmile je grafický manuál v tomto

základní pravidla pro piktogramy, sektory a číslování kolejí,

prostředí otevřen, veškerá grafická znázornění se stanou

směrové a cílové tabule, dále zde naleznete všechny technické

přístupnými a je možné je libovolně stahovat.

požadavky pro tabule a konstrukce orientačního systému.

