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Označení veřejných toalet
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Zhodnocení stávajícího stavu
Pokud v místě provozoven chybí jakákoliv plošná, grafická, materiálová či jiná regulace,
výsledkem může být následující chaos barev, grafických stylů nebo informací, který je v
lepším případě pro zákazníka jen nepřehledný, v horším případě nepříjemný a odrazující ke
vstupu do prodejny.
V případě, že je každý prodejce veden pouze snahou mít větší a výraznější reklamu než jeho
soused, je potom výsledkem změť křiklavých grafikrozličných forem, kde nevyniká žádná a
dohromady tvoří nepříjemné chaotické prostředí. Cílem regulace reklamy není autoritářské
omezování svobody místních podnikatelů, ale snaha o zachování příjemného prostředí
provozoven a jejich okolí, které pozitivně ocení i jejich zákazníci.
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Hlavní problémy stávajícího stavu
Polepy většiny skleněných výplní a reklamní poutače jsou umístěny bez koncepčního řešení
na sklech, stěnách, výstrčích různých velikostí a tvarů, stojanech nebo závěsných panelech. Je
potřeba vymezit konkrétní plochy pro umístění reklamy.
Na objektech se nachází velká škála grafických stylů, velikostí a barev, mix různých fontů,
log, logotypů, fotografií atd. Výsledkem je nepřehledný a nepříjemný chaos informací. Je
potřeba určit sjednocující grafický prvek.
Dožitá špinavá konstrukce polykarbonátových stříšek negativně ovlivňuje dojem jakékoliv
provozovny v objektu. Vhodné řešení je tyto stříšky úplně odstranit.
Prvky jako reklamní slunečníky, špinavý vlhký koberec nebo dřevěná dekorační ohrádka
nepůsobí příjemně a snižují estetickou úroveň místních podniků.
Odvětrání kuchyně nebo ventilátory coby zdroje hluku a zápachu by neměly být vystaveny
v místech, kde je vysoká frekvence lidí mezi nimiž jsou i potenciální zákazníci místních
provozoven.

––
––
––
––
––

neomezená plocha pro reklamu
absence grafické regulace
nevhodné stříšky nad vstupy
nejednotné řešení předzahrádek
technika umístěná na fasádách
Neomezená plocha pro reklamu

Absence grafické regulace
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Příklad provozovny s předzahrádkou
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Návrhová část
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Typy reklamních ploch
●● Reklama ve vymezené ploše okna
●● Výstupný panel - čtvercový na výšku pole
●● Reklamní stojany ve vymezeném prostoru
●● Doplňkové nabídky provozoven - pouze
v interiérech na stanovené konstrukci
Reklama v ploše okna

Font a barva

Doporučení pro grafiku - méně je více

++ Jednotná konstrukce pro všechny reklamy
++ Nápis z jednotlivých písmen s možným
podsvícením osazeným na konstrukci nosiče
++ Nápis a logo na reklamním panelu osazeným
na konstrukci nosiče
++ Polepy z jednotlivých písmen nebo logo
v ploše skla

++ Používat ideálně jeden jasně čitelný
a příjemný font
++ Nepoužívat více než dvě barvy a jejich
přechody
++ Logo i název volit jednoduché a snadno zapamatovatelné

++ Není žádoucí kombinovat povolené druhy
reklamy, například polepy a reklamní nosiče
++ Na reklamních plochách jen nejpodstatnější
informace - logo a název provozovny - aby
nedošlo k zahlcení oka zákazníka
++ Je nežádoucí zbytečně opakovat jednu informaci vícekrát. Několikanásobné zopakování
názvu provozovny ve všech možných plochách nepomůže zvýšit prodej

Reklamní výstrče

Doplňkové nabídky provozoven

Reklamní stojany - áčka

++ Čtvercový formát reklamní výstrče jednotné
konstrukce maximální výšky reklamního
výkladce v ploše zasklení

++ Používat pouze stojany jednotných rozměrů
a konstrukce

++ Používat pouze stojany jednotných rozměrů
a konstrukce
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Rozmístění reklamních ploch
Jasné vymezení ploch pro reklamu

Předzahrádky

●● Název provozovny je pouze v horní části
výlohy vymezené vodorovným okenním
rámem
●● Název provozovny je jediná informace na
vnější straně výlohy
●● Všechny ostatní informace jsou za sklem na
vnitřní straně výlohy (závěsný systém)
např. plakáty, fotografie jídla, nabídky
cestovní kanceláře, samolepky značek
zastupovaných firem.

●● Prostor předzahrádek je vymezen objekty v
pravidelném rastru (např. květináče, sloupky)
●● Další objekty nájemce (stolky, slunečníky)
nesmí vystupovat mimo vymezený prostor
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Pohledy na fasády
severní fasáda - pohled z ulice

stávající fasáda s výrazným členěním

varianta skleněné fasády bez výrazného členění

severní fasáda - pohled z ulice
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Grafika v podzemních garážích
Aby byly moderní veřejné parkovací domy pro uživatele atraktivní,
musí jejich prostory vyvolat u uživatelů pocit bezpečí a komfortu.
Vedle logického přístupu a funkčních a komfortních parametrů
musí být přehledné, opticky přívětivé, světlé a musí mít jasně
vymezené funkce, které umožní přirozenou orientaci. Tuto
atmosféru je možné s relativně skromnými náklady realizovat
vhodným osvětlením, koncepčním výběrem barev, povrchových
materiálů a pochopitelného a logického orientačního systému.
KAM KV představuje několik referencí, které mohou být
příkladem pro inspiraci při dalším postupu renovace podzemního
parkoviště.
KAM KV vítá vlastníky již započatou revitalizaci tohoto
parkovacího zařízení, která přispěje k aktivnějšímu využívání
parkovacího domu, a přispěje tak k odlehčení klidové dopravy v
centru města.
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Orientační systém v podzemních garážích
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