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AbstrAkt
Cílem práce je návrh multifunkčního informačního stojanu. To je místo, kde je mož-
né získat velké množství informací z mnoha odvětví rozčleněných tak, aby dosažení 
požadované zpětné vazby bylo, co nejrychlejší a nejsrozumitelnější. Mimo primární 
funkce, informačního nosiče, nabízí mnoho doplňkových služeb. Ty se týkají produk-
tů, které zatím nebyly integrovány do interaktivního informačního stánku a v budouc-
nu se předpokládá jejich užitek.

klíčová slova
víceúčelový, interaktivní, informační, stánek, kiosek, veřejný prostor

AbstrAct
The project‘s aim is proposal of the Multifunctional Information Station. This means 
a place, where anybody would get a lot of information from several branches divided 
in a way, that the requested reply would be delivered as quick and understandable as 
possible. Apart of the primary function, information carrier, the Multifunctional Infor-
mation Station is offering a lot of additional services. These are related to products, 
which haven‘t been integrated to the Multifunctional Information Station so far, but its 
usage in the future have been estimated.
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úvod 
Získávání informací o konkrétních místech, službách a aktivitách je v dnešní době 
nedílnou součástí života každého člověka. Dispozice informací však bývá často velmi 
komplikovaná, a to hlavně pro jejich množství a různorodost.

V diplomové práci jde o vytvoření nového produktu umístěného do urbanistického 
prostoru. Mimo základního nosného prvku, interaktivní informační tabule, nabízí do-
plňkové služby vhodné pro  větší množství potencionálních uživatelů veřejných pro-
stor. Návrh by měl být ve své finální podobě praktickým a přínosným prvkem exteri-
éru, který dokáže svou životností obstát každodenní enormní zátěži. Zároveň by měl 
svou estetickou hodnotou korespondovat s větším spektrem veřejných prostor a nena-
bourávat architekturu a celkovou vizuální stránku urbanismu. Proces návrhu je nutné 
vést tak, aby na první pohled nebyl prvek příliš extravagantní, velkou váhu přiřadit 
ergonomii a splnění funkčnosti jednotlivých nově integrovaných prvků.

V první části diplomové práce analyzujeme současné interaktivní informační stánky, 
technikou stránku a marketinkovou strategii. Druhá část pojednává o vlastním řešení 
designu. 

Úvod
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1 Přehled současného stavu Poznání 

1.1 vymezení pojmů 

1.1.1 stánek, kiosek, stojan 
Na začátku této kapitoly bych rád upřesnil výraz kiosek, který pochází z francouzské-
ho jazyka a znamená altán, stánek či zahradní přístřešek. Dnes je také užíván právě 
ve smyslu samoobslužného, interaktivního stánku čili stojanu, jelikož původní lidská 
obsluha byla nahrazena počítačem. 

1.1.2 interaktivní
Lze definovat jako umožňující vzájemnou komunikaci. Interakce uživatele se strojem. 
Uživatel tak dostává zpětnou odezvu a získávání informací je pro něj příjemnější.

1.2 krátký historický přehled
Pro lepší orientaci v řešené problematice zařazuji krátký historický přehled. Nejprve 
nahlédneme na vznik prvního informačního stánku s interaktivní funkcí a poté na jeho 
vývoj. Historicky první interaktivní informační tabule byla zkonstruována na univer-
sitě v Illinois ve Spojených státech amerických roku 1977.

O tento vynález se zasloužil Murray Lappe se svým kolegou Donaldem L. Bitzerem. 
Společně vytvořili informační stánek Plato Hotline, kde Lappe využil svůj počítačový 
systém PLATO (Programmed Logic for Automatic Teaching Operations) a bylo jej 
možné ovládat pomocí rozhraní plasmové obrazovky, o kterou se zasloužil Donald 
L. Bitzer. Na třicet tisíc návštěvníků čekalo ve frontách, aby si ho mohlo poprvé vy-
zkoušet. Pro mnohé to byla první zkušenost s osobním počítačem. Lidé si zde mohli 

obr. 1 Plato s dotykovou obrazovkou [4]

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.2
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vyhledat na příklad jízdní řády, mimoškolní aktivity, informace o kurzech, mapy, filmy 
aj. [1]

V roce 1985 obuvní firma Florsheim Shoe Group z Chicaga zavádí díky Ronaldu Mu-
ellerovi, dlouholetému zaměstnanci, zkušební zařízení s názvem Florsheim Express 
Shop. Na tomto samoobslužném stánku si bylo možné na obrazovce prohlédnout, jak 
vypadá obuv, kterou firma nabízí, a taktéž ji objednat v požadované velikosti. Stánek 
byl napojený na centrálu obchodu a zákazník dostal svou zásilku do pěti dnů. Tyto 
stánky se velice osvědčily a do roku 1987 jich měl obchodní řetězec na dvě stě kusů. 
Během devadesátých let až dodnes vzniká všude ve světě množství firem, které se 
zabývají interaktivními stánky a níže uvedené příklady a typy představují pouze velmi 
malou část trhu. [2] [3] 

1.3 designérská analýza
Nyní se budeme věnovat vybraným druhům interaktivních stánků a popíšeme si jejich 
funkce a užití. Je nutné zmínit, že v dnešní době s aktuálním pokrokem je obrovské 
množství druhů interaktivních kiosků a různorodost nabízených informací a funkcí se 
liší především zaměřením a od toho se odvíjí i jejich umístění ve veřejném prostoru. 
Při pohybu ve veřejném prostoru si můžeme všimnout, že využití těchto zařízení je 
velké a jsou na mnoha místech. Nejčastěji se s nimi můžeme setkat na příklad na letiš-
ti, nádraží, zastávkách hromadné dopravy, v nemocnici, knihovně či v obchodě.

1.3.1 druhy interaktivních kiosků dle ovládání

Prvotně máme rozdělené interaktivní stánky dle způsobu ovládaní. Nejjednodušší je 
ovládání pouze pomocí rozhraní dotykového pole.Tvar produktu tak není ničím dalším 
narušený a díky tomuto způsobu ovládání dokáže působit často velmi čistě. Nejčastěji 
je volen pro informační typy, jelikož u nich není z pohledu uživatele nutné specifičtěj-
ších úkonů. 

obr. 2 Ovládání rozhranín dotykové obrazovky [5]
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Tento kiosek působí velice čistě celý, jelikož je v bílé barvě. Dominuje dotyková obra-
zovka na střídmě tvarovaném držáku, čímž se uzavírá ničím dalším nerušený vyrovna-
ný tvar. Dále jsou kiosky doplňovány ovládacími prvky, jako je číselník a klávesnice, 
která je vítána zajisté u internetových, platebních a na příklad sázecích kiosků, kde je 
nutné zadávat číslice nebo psát delší text. Zajímavou část tvoří trackballové ovládání 
pomocí koule, která slouží víceméně jako počítačová myš a také velmi usnadňuje práci 
lidem se sníženou hybností a motorikou horních končetin.

Ještě je nutné zmínit speciální doplňkové prvky, které se objevují v mnoha různých 
kombinacích. Nejčastěji je instalována bezpečnostní kamera, reproduktor, mikrofon, 
tiskárna na jízdní doklady a účtenky, mincovník, snímač platebních karet, doplňkový 
monitor, telekomunikační zařízení, ale uvedeme si také zdravotní (lékařské) typy, kde 
je třeba tlakový pás, který si musí dotyčný nasadit dle znázorněných instrukcí na ruku, 
aby mohl využít funkce měření krevního tlaku. Následující znázorněný kiosek působí 
lehce nestabilně a nevyváženě, neboť na spodní část se základnou je připojena užívaná 
sešikmená část, která budí dojem, že padá vzad. Dvě bočnice stříbrné barvy končící 
u země a celý tvar spolu s klávesnicí nepůsobí příliš stabilně. 

Později uvedeme cyklistický kiosek, ten je vybaven několika automatickými mecha-
nismy na uzamknutí kola. Poštovní stánek vám dokáže po zaplacení otisknout dopis 
k odeslání. Emergency point také nazývaný SOS budka vás stisknutím jednoho tlačít-
ka okamžitě spojí s centrálou rychlé pomoci, které sdělíte, o jaké nebezpečí, zranění 
či jinou krizovou situaci se jedná. Nejčastěji je můžeme spatřit v blízkosti školních 
budov a také podél rychlostních silnic. Fotografické kiosky nejen tisknou fotografie, 
ale mohou i fotografovat. Dále existuje nespočet jiný doplňkových služeb a s tím spo-
jených produktů integrovaných do interaktivního kiosku.

obr. 2 Ovládání rozhranín dotykové obrazovky [5]

obr. 3 Kiosek s klávesnicí [6]
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1.3.2 druhy interaktivních kiosků dle funkce  
Druhotně uvádím příklady kiosků dle jejich funkce jak v interiéru, tak v exteriéru. 
Je to právě integrace různých, dalo by se říci sestav z výše uvedených doplňkových 
produktů, které specifikují druh, ovládání a umístění kiosku v urbanistickém prostoru.

cyklistické
Nejčastěji jej využívají firmy zprostředkovávající tak zvaný bike-sharing. Jedná se 
o sdílení cyklistických kol mezi lidmi, kterého využívají velká, ale i menší města. Při-
spívá to především k nepřeplněným centrům auty, čímž i částečně podnikatelé zmírňu-
jí stav smogové situace. Součástí těchto kiosků bývá mapa, kde jsou vyznačena další 
taková místa, kde lze zapůjčené kolo vrátit. 
Dále jsou ve výrobě podobná zařízení, kde si lze za přiměřený poplatek uzamykat 
i vlastní kolo. Uvedený produkt má již zmiňované zamykací mechanismy, oddělenou 
platební část a mapu. Jeho celkový vzhled působí moderně, jednotlivé části trvanlivě 
a totožná cyklistická kola dodávají dojem ucelenosti. Některé druhy mají integrovaný 
kompresor.

obr. 4 Kiosek s více prvky - slot na platební karty, klávesnice, telefon [7]
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lékařské
Můžeme se s nimi setkat ve vestibulech sportovních areálů, nemocnicích, nebo také 
třeba v rekreačních a odpočinkových zónách. Funkce u těchto kiosků jsou různorodé, 
dokáží vám změřit základní aktuální tělesné hodnoty, jako je na příklad výška postavy, 
váha, krevní tlak, procentuální odhad tuku a mnohé další. 

obr. 5 Cyklistický kiosek [8]

obr. 6 Lékařský kiosek [9]
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Sám jsem byl překvapen, v jaké barvě se také vyrábí takovýto interaktivní stánek, 
ještě s podtextem lékařský. Těžko odhadnout, zdali bylo využití černé barvy záměrem 
pro upoutání pozornosti na tento přístroj na různých místech s bílými plášti, anebo to 
má jiný důvod, o tom můžeme pouze polemizovat. Ve spodní části je váha, v horní 
části paprskové měřící zařízení výšky postavy. Součástí je dříve zmíněný tlakový pás 
upevněný do držáku trubicového tvaru, kam stačí prostrčit ruku. Dále můžeme vidět 
tři displeje, které mají každý svou funkci.

nemocniční
Sem spadá také skupina využívaná též ve zdravotnictví, kde primární funkce slouží 
především k jednodušší orientaci ve zdravotních areálech a ke kontrole smluvených 
schůzek pacienta s konkrétním lékařem. Není tak nutné zaneprazdňovat personál a pa-
cient si dokáže vše ověřit samostatně. 

Můžeme si dovolit tvrdit, že je jistým druhem informačního kiosku. Jeho tvar by mohl 
pocházet ze zjednodušeného písmene P, které bylo modifikováno do jednoduché křiv-
ky, která pak byla extrudovaná a v horní části byla instalována dotyková obrazovka. 

informační
Z mého pohledu je název těchto kiosků velice výstižný, a proto si myslím, že není 
nutné jej příliš rozvádět. Postačí zmínit, že u takovéhoto stánku získáte aktuální infor-
mace o orientaci a pohybu v dané lokalitě, dále pak o dostupnosti zboží a na příklad 
službách poskytovaných v nejbližším okolí. Nejčastěji se s nimi setkáme na nádraží, 
letišti a podobných frekventovanějších místech. Přibývá stále více korporací, které 
tyto kiosky umísťují na recepci, ale také přímo na pracoviště. Opět můžeme vidět ve-

obr. 7 Nemocniční kiosek [10]
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lice čistý návrh, který má trojúhelníkovou podstavu přenesenou také do tvaru průřezu 
stojné výškově nastavitelné nohy. Na vrchu je pak upevněna dotyková obrazovka. 

Tento druh stojanů není ničím blíže specifikován. Jeho funkce je jasně informační 
a obsah jeho informací záleží jen a pouze na požadavcích zadavatele. Zde bych ještě 
rád zmínil stojany s dotykovými tablety, které se pro nepřítomnost externě uložené 
řídící jednotky, tedy počítače, tak úplně mezi kiosky nezařazují, ale mnohé firmy je 
v takto pojmenované nabídce mají.

internetové
Jednoduché a rychlé připojení k internetu vám tímto způsobem umožňuje dostat se bez 
vlastního laptopu či smartphonu do vaší mailové schránky, ale též jej lze využít i pro 
ostatní internetové služby. Většinou jsou vybaveny klávesnicí. Na obrázku můžeme 
vidět kombinaci s telefonním sluchátkem a integrovanou kamerou a snímačem plateb-
ních karet. Horní část čelního krytu je přetažena pozvolným zaoblením až k zadnímu 
zakrytování. Na přidanou klávesnici navazuje až k zemi pokračující černý segment, 
který ji podpírá nejen vizuálně. Černá barva je pak využita i na zadní kryt a v kombi-
naci s nerezovou částí kiosek sjednocuje. 

obr. 8 Informační kiosek [11]
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fotokiosky
Pokud si potřebujete co nejrychleji vytisknout fotografii a zrovna není žádné foto cen-
trum poblíž, může vám přijít vhod právě toto zařízení. Pomocí přenosného USB vy-
berete fotografii a kiosek vám ji po zaplacení vytiskne ve zvolené velikosti. Na jiných 
máte možnost tisknout na příklad z internetu. Masivní spodní část je rozměrově závis-
lá především na integrované tiskárně a množství jejich podavačů fotopapíru v různých 
velikostech. 

obr. 9 Internetový kiosek se sluchátkem [12]

obr. 10 Kiosek pro tisk fotografií [13]
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Horní část s uloženým počítačem, obrazovkou a platebním portálem však působí, jako 
by byla na části s tiskárnou pouze položena. Je možné, že to bylo záměrem výrobce, 
nebo požadavkem zadavatele. Napadá mě to v souvislosti s doplňováním zásobníků 
papíru, ale také náplní do tiskáren, přičemž manipulace a otevírání prostoru uložení 
počítačového média, obrazovky a platebního portálu není nutné. Stejně tak při poruše 
jedné z částí, jejíž oprava si vyžaduje výměnu, nebo převoz na technickou podporu 
není nutné zařízení odvážet celé. 
Další alternativou je fotokiosek, který fotografie pořizuje přímo na místě. Ty slouží 
často pro zhotovení tak zvaných pasových fotek na různé typy legitimačních dokladů. 
V mnoha zemích jsou ale taktéž oblíbené proto, že je navštěvují páry i více početné 
skupiny a fotografují se společně, jelikož přístroj pořizuje v sekvenci až osm fotogra-
fií. Zde si můžeme všimnout podoby kiosku jako kabiny, tedy více se blížící výrazu 
stánek či budka. Celkový vzhled vychází z kvádru doplněného o dělící lišty, spáry 
a především rozdělení jeho objemu na dvě poloviny. V jedné je umístěno veškeré 
zařízení na focení a tisk a druhá polovina se stoličkou a závěsem slouží k navození 
soukromí člověka pořizujícího si fotografie. V černé lesklé variantě působí tvar velice 
atraktivně a zároveň konzervativně. 

Platební
Samoobslužné pokladny jsou také druhem interaktivních kiosků. Celý proces marko-
vání zákazník provádí bez pomoci dalšího personálu. Tyto pokladny jsou instalovány 
v mnoha větších obchodech či obchodech s prodlouženou otvírací dobou. To oceňují 
především mladí lidé a lidé s menším nákupem, kteří tak nemusí čekat dlouhé fronty 
u pokladen obsluhovaných personálem, ale mohou se obsloužit rychleji sami. Stejně 
tak je to příjemné pro majitele obchodních řetězců, jelikož při provozu mimo nákupní 

obr. 11 Fotokiosek - kabina [14]
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špičku se vyplatí, když je na pracovní ploše méně zaměstnanců, ostraha a o zbytek 
se postarají interaktivní pokladny, které pracují téměř zadarmo. Jako celek pokladna 
působí diskrétně. Součástí je obrazovka, kde se vám sčítají ceny již markovaného a od-
loženého zboží. Skener se nachází ihned pod obrazovkou, která též slouží pro zadání 
množství pečiva nebo dalšího sortimentu, jež nemá čárový kód. Po naskenování jej 
zákazník odloží na odkládací místo, ve kterém je zabudovaná váha, která orientačně 
kontroluje pravost naskenovaného a následně odloženého zboží. Na pravé straně od 
displeje můžeme vidět přidělaný platební portál, pod nímž je umístěna vedle skeneru 
tiskárna účtenek. 

obchodní
Od uvedených platebních stánků se liší především tím, že u tohoto zařízení si nic 
nezakoupíte, ale můžete si zjistit cenu zboží. Mezi hlavní funkce, které plní, patří do-
stupnost zboží na prodejně, kde se nacházíte, ale také na všech ostatních prodejnách 
příslušného obchodního řetězce. Zajistí přístup k informacím ohledně uspořádání zbo-
ží na prodejně, a tak lepší orientaci přítomného zákazníka. Je možné zde zjistit postup 
při reklamaci, vrácení zboží, zamluvit zboží a jiné. Od běžného informačního kiosku 

obr. 12 Samoobslužná pokladna - platební kiosek [15]
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se liší především zaměřením na konkrétní informace náležící provozovateli kiosku. 
Znázorněný kiosek v obchodě s oděvy má dvě veliké dotykové obrazovky a je zároveň 
konstruován s možností krátkodobého odložení vyhledávaného zboží na straně jedné 
z obrazovek. Jeho tvar je navržen tak, aby korespondoval s výsledným designem inte-
riéru a s největší pravděpodobností byl i součástí toho projektu, a proto je praktickou 
ukázkou zakázkové výroby individuálního interaktivního kiosku. 

vyzvedávací
Možnost zakoupení lístků přes internet využívá postupem času stále více zákazníků. 
Hlavní výhodou je, že nikde nemusíte stát dlouhé fronty. Některé organizace nabízejí 
i možnost si zakoupené lístky vytisknout samostatně, nebo je postačující mít na paměti 
nebo někde zapsaný určitý kód vašeho lístku. Jiné zas požadují mít lístek zabezpečený 
mimo kódu třeba specifickým druhem papírů, ochrannou známkou aj., čímž se dostá-
váme k níže vyobrazenému ticket kiosku. 

obr. 13 Obchodní kiosek [16]

obr. 14 Vyzvedávací kiosek [17]
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Mimo možnosti zakoupení a vyzvednutí přímo u kiosku, lze zakoupit lístky z pohodlí 
domova a na tomto místě jej pouze vyzvednout. Tento druh prodeje využívají divadla, 
kina, sportovní kluby, ale určitě je sem možné zařadit běžné automaty na jízdní dokla-
dy, parkovací lístky a další. Dva níže vyobrazené samoobslužné stánky mají v horní 
části nad dotykovým displejem pro volbu typu lístku světelný nápis v anglickém ja-
zyce „Buy & Collect Tickets“ demonstrující a v překladu znamenající „koupit a vy-
zvednout lístky“. Přibližně ve středu se nachází čtečka platebních karet a pod ní je 
přihrádka, do které padají již zaplacené a vytisknuté lístky. Celkové sjednocení černou 
barvou odlehčuje již zmiňovaný modrobílý světelný nápis popisující, co daný kiosek 
poskytuje za službu.

vzdělávací
Na základních školách fungují velmi často na bázi hry. Pravopisné, početní, chemické, 
dějepisné a další části učiva jsou převedeny do zábavné formy a mládež se tak baví 
a zároveň vzdělává. Na středních školách a univerzitách pak velmi často toto zaříze-
ní funguje jako mapa areálu, encyklopedie a výjimkou nejsou informace o školních 
i mimoškolních kurzech, provozní a školní řády knihoven a vše, co vzdělávací institut 
sám považuje za nutné žákům a studentům sdělit. Na obrázku můžeme vidět sice pou-
ze část vzdělávacího kiosku, ale jeho design je možné popsat jako minimalistický ne 
příliš extravagantní a v jednotném materiálu působící velice diskrétně. Toho si může-
me povšimnout v souvislosti s umístěním do dřevem obloženého interiéru university. 
Viditelný tvar má možná až příliš ostré hrany. 

sázecí
Tak jako vyzvedávací kiosky nabízení nespočet druhů lístků, tak existují kiosky sáze-
cí. Na těchto on line portálech, tedy portálech připojených nepřetržitě na internetovou 
síť, lze sázet na výsledek libovolného sportu nebo jiné hry. Stejně tak vám skener 
vyhodnotí vámi již provedené sázky. Je nutné připomenout, že toto zařízení může na 
území České republiky používat výhradně osoba starší osmnácti let. Jeden z novějších 
sázecích kiosků společnosti William Hill má dva displeje s tím, že na horním si vybí-

obr. 15 Vzdělávací kiosek [18]
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ráte a procházíte nadcházející hry a utkání. Na spodním volíte svou sázku na zvolené 
termíny a časy. Mezi nimi je umístěna bezpečnostní kamera, jednak jako opatření proti 
zlodějům a hackerům a taktéž pro případnou identifikaci osob, které stánek využívají. 
V jedné pomyslné rovině jsou pak umístěny sloty na platební karty, výstup tisku do-
kladu o zaplacení, výstup tisku ticketu s provedenými sázkami. Posledním otvorem je 
vstup na tickety, který slouží pro kontrolu sázek na proběhlých hrách a utkání. 

reklamní
Reklama je velkou součástí téměř každého veřejného prostoru ve městě nebo v jeho 
blízkosti a obklopuje nás ze všech stran, ať jsme kdekoliv. Mimo ploch k tomuto urče-
ných můžeme jmenovat prostředky hromadné dopravy, jak jejich interiér, tak exteriér 
a mnoho prvků městského mobiliáře, které mají část věnovanou tomuto účelu.  
Určitým způsobem je reklama vlastně integrována do velké části sortimentu všech 
kiosků. V nečinnosti přístroje je na obrazovkách po určitém časovém intervalu znázor-
ňována jedna nebo více reklam. Zároveň jsou samostatné kiosky, které jsou soustředě-
ny pouze na reklamu, ale ty nebývají interaktivní. Je ale dobré položit si otázku, zdali 
to poté již nejsou obchodní kiosky, které jsme si zmínili dříve. Odpověď je bohužel 
velmi otevřená, jelikož pravdou je velká podobnost jejich účelu. Tedy zprostředko-
vat informaci či službu pomocí integrovaných funkcí. Můžeme tvrdit, že reklama je 

obr. 16 Sázecí kiosek [19]
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součástí všech interaktivních kiosků a samotnou interaktivní reklamou se tedy zabý-
vat nebudeme. Na obrázku je zobrazen neinteraktivní, oboustranný reklamní kiosek. 
Masivní spodní část obložená umělým mramorem je téměř celou plochou v kontaktu 
s podlahou. Dvě na sobě nezávisle reklamu zobrazující plochy jsou připevněny k stře-
dovému panelu přikotvenému k spodní části. 

Závěrem této kapitoly a nynějšího popisu různých druhů interaktivních kiosků může-
me shrnout, že předmětem diplomové práce, jejíž název je Návrh designu víceúčelové-
ho informačního stánku, je návrh interaktivního informačního stánku s novou sestavou 
integrovaných doplňkových funkcí. Kiosek, jehož design, ergonomie i konstrukce se 
bude odvíjet od uspořádání prvků, jimiž je sestava tvořena. 

obr. 17 Reklamní kiosek [20]
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1.4 marketingová analýza 

1.4.1 Podnikatelská strategie
Popis současného sortimentu výrobků
Korporace nabízí zpracování různých druhů interaktivních stojanů. Máme společnosti 
soustřeďující se na jeden typ nebo druh interaktivních kiosků, čímž se potencionální 
množství firem zabývajících se problematikou interaktivních kiosků velice zvyšuje.
Jsou společnosti, zabývající se zpracováním projektů, dle konkrétních požadavků za-
davatele a dokáží vyrobit kiosek, který se blíží vašim představám, tedy tak zvaně „na 
zakázku“, zároveň je důležité zmínit působení firem, které mají ve svém sortimentu 
více než několik druhů interaktivních kiosků, jedná se hlavně o produkty, které jsou 
možné distribuovat samostatně, jako jsou hlavně různé druhy interaktivních obrazo-
vek, tiskárny účtenek, lístků na kulturní události a jízdních dokladů, dále platební ter-
minály, bezpečnostní kamery, průmyslové reproduktory a mikrofony a mnohé další. 
Zároveň se sortiment liší používanými materiály: plast, kov, ale také kámen.

hodnocení silných a slabých stránek
- je to především kvalita a důraz, který je kladen na poctivé zpracování kompletního 
návrhu
- zakázka začíná při zadání požadovaných funkcí, které budou integrovány do kiosku, 
ale hlavní je umístění interiér/exteriér a s tím spojené úskalí frekventovanosti užití 
a zároveň odolnost samostatného kiosku vůči okolním podmínkám
- pro někoho by mohla být slabá stránka cena produktu, která může být oproti ostat-
ním konkurencím vyšší, ale je úměrná kvalitě a přístupu k designu, tak jako k prvotní 
myšlence a životnosti produktu
- využití doposud společně neintegrovaných funkcí, a tedy i jejich využití je zatím 
velmi diskutabilní 

stanovení cíle a formulování strategie
- vytvoření návrhu interaktivní informační tabule jako základního nosného prvku s do-
plňkovými funkcemi, které ještě nebyly společně integrovány
- snaha více přiblížit funkce, které by mohl běžný uživatel urbanistického prostoru 
ocenit 

1.4.2 analýza tržních příležitostí
Hlavní konkurence je především ve firmách, které mají podobnou obchodní strategii. 

konkurenční strategie
- širší sortiment prvků, které dělají ve velmi dobré kvalitě s dlouhou životností
- přítomnost moderního a pokrokového designu
- dokáží produkt elegantně představit na veletrzích s širokou škálou využití
- zaručí prestižní výrobu a včasné dodání i s instalací a technickou podporou po dobu 
životnosti produktu
- jejich sortiment obsahuje jednotlivé produkty (komponenty), které je možno instalo-
vat interaktivním kioskům a zároveň je nabízet samostatně
- spolupracují se zákazníky, designéry, umělci i architekty
- přítomnost na světovém trhu 

obr. 17 Reklamní kiosek [20]

1.4

1.4.1

1.4.2



Přehled současného stavu poznání 

strana
32

slabiny konkurence
- nedostupnost tak velké škály kvalitních designérů
- závislost na ostatních subdodavatelích
- nedokáží se prosadit na celosvětovém trhu, nejsou na trhu takovou dobu, aby mohli 
konkurovat ostatním 

Nyní zařazuji několik firem českého trhu, jelikož ze shromážděných informací lze říci, 
že působí jak na evropském, tak světovém trhu a není v žádném případě vyloučená, 
ba naopak je zřetelná konkurenceschopnost tuzemských firem ve světovém měřítku. 
Díky těmto faktům je pro diplomovou práci plně postačující zmínit v této kapitole 
některé z předních českých firem. 

Power kiosk a.s.
V jejich sortimentu najdeme stánky pro všechny typy interaktivních aplikací. Společ-
nost je řazena mezi přední evropské výrobce s více než dvacetiletou tradicí. Pro své 
zákazníky vyrábí moderní interaktivní kiosky s nádechem čistého moderního designu. 
Ve své nabídce mají jedenáct základních produktových řad, ale tak aby mohla firma 
konkurovat evropskému trhu, má součástí svého portfolia taktéž zakázkovou výro-
bu dle přání investora. Dle kategorií, které dokáží pokrýt jejich interaktivní kiosky 
a jejichž část jsme si probrali dříve, můžeme uvést tyto druhy: bankovní a platební, 
sportovní, cestovního ruch, dopravní a zdravotnické. Mimo instalací ve více než třiceti 
zemích Evropy také působí na Blízkém východě, v Severní a Jižní Americe a Africe.
Během jednoho roku počet jejich vyrobených interaktivních stánků přesahuje dvouti-
sícovou hranici kusů. POWER kiosk a. s. se skládá z týmu čtyřiceti pracovníků, patří 
do skupiny „POWER group“ a také je zakládajícím členem Evropské asociace pro 
Self-Service. V roce 2006 se stává členem Digital Screenmedia Association, celosvě-
tové asociace výrobců kiosků. [21]

infos art s.r.o.
Firma založena roku 1995 a od té doby dokázala již s tisíci instalacemi informačních 
kiosků s dotekovou obrazovkou, že patří mezi největší tuzemské výrobce. Mimo svých 
návrhů produktových řad dokáží poskytnout zhotovení kiosku dle přání zákazníka. 
Sami píší, že dokáží do svých informačních stánků instalovat plnohodnotný počítač, 
LCD displej nebo monitor se sklem a reproduktory. Jako doplňkový sortiment možný 
integrovat do jejich stánků uvádí čtečky čipových karet, kamery, termotiskárny a jiné. 
Jejich služeb využívá na příklad státní správa nebo Ministerstvo práce a sociálních 
věcí. K exportu patří Finsko, Norsko, Dánsko, Rakousko, Švédsko, Španělsko, Řecko, 
Polsko, Rusko a Slovensko.
Svůj průběh práce popisují jako různá odvětví designu, a to: strojírenství, výpočetní 
technika, programování, filmová technika a mnohé další. [22]

ki-wi digital s.r.o.
Tak jako výše jmenované, tak i společnost Ki-Wi Digital se zabývá interaktivními 
informačními kiosky. Sama firma se ale prezentuje jako IT společnost, která vyvíjí 
svůj unikátní Digital Signage software sloužící k ovládání, řízení a plánování obsahu 
displejů, tabletů a zmiňovaných interaktivních kiosků, jež jsou určeny pro širokou šká-
lu zákazníků v oblasti maloobchodu, reklamních agentur, výrobních a průmyslových 
podniků, státní správy, měst a obcí. [23]
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mmcité a.s.
Jako poslední zařazuji společnost, která se zabývá vývojem, výrobou a distribucí měst-
ského mobiliáře a to v souvislosti možné integrace některého z prvků. Korporace na-
bízí širokou škálu výrobků: zastávkové přístřešky, přístřešky na kola, parkové lavičky, 
odpadkové koše, popelníky, zahrazovací sloupky a zábradlí, kolostavy, mříže ke stro-
mům, nádoby na rostliny, pítka, informační cedule aj.
Společnost mmcité, a. s. se na počátku zabývala hlavně designem, vývojem a distri-
bucí prvků městského mobiliáře. V současnosti ovšem jde již o velkou a silnou firmu 
s vlastní výrobní společností, několika evropskými pobočkami a přímým obchodním 
zastoupením ve více než 25 zemích celého světa včetně USA, Austrálie a Blízkého 
východu. Na českém trhu zaujímá mezi výrobními společnostmi svého druhu pozici 
lídra. Firma sídlí v Bílovicích u Uherského Hradiště, ve zrekonstruovaném areálu bý-
valého Jednotného zemědělského družstva. Jejich produkty pravidelně sbírají mnoho 
ocenění právě za design. [24] 

1.4.3 analýza a prognóza poptávky
Analýza zahrnuje odhad současné poptávky po výrobku a předpověď budoucí poptáv-
ky, tedy odhad skutečných a potenciálních kupujících výrobku.
Je to především obnova a revitalizace parků, odpočinkových zón a veřejných prostran-
ství ať už v metropoli či menších městech. Dále například různé architektonické rea-
lizace, stavební projekty, ale také nádraží, letiště a jiné. Proto je hlavním zákazníkem 
většinou město, větší společnosti, obchodní řetězce a podobné organizace. Určit počet 
zakázek je tak velmi složité, jelikož spektrum potenciálních zákazníků je v poměru 
potenciálních míst na revitalizaci a výstavbu závislé především na získání peněz. Ty 
jsou poskytovány například z obce, státu či pomocí různých grantů z Evropské Unie 
a pro firmy na světovém trhu i z ostatních organizací a dotací. Předpokládaný odběr 
je závislý na počtu zakázek, které budou v nejbližší budoucnosti realizované, a taktéž 
na obsahu těchto projektů. Jde řádově o desítky výrobků. Navrhovaný produkt je ale 
ovšem možné instalovat i do stávajících veřejných prostor. Návrh by měl být tedy ta-
kový, aby mohl korespondovat s větším množstvím veřejných prostor. [38]

1.4.4 analýza a výběr cílových trhů
Mezi hlavní trhy, které spadají do řešené oblasti, bych zmínil domácí trh, tedy Českou 
republiku. Následný export do Evropy záleží na úspěšnosti produktu na domácím trhu.
S celosvětovým exportem se prozatím nepočítá. Cílová skupina jsou v tomto případě 
města, obce, architekti a projektanti.
Navržené produkty by měly oslovovat svým designem, životností a funkčností. Oče-
kává se příležitost umístění prvků ve městě, především tedy exteriér. [39] [41]

1.4.5 marketingová strategie
Výrobkový sortiment je závislý především na návrhu jednotlivých komponent potřeb-
ných pro sestavení jednoho kiosku. Je možné tedy již v této chvíli předpokládat jed-
notlivé sestavy, ze kterých se bude skládat. Funkce, které bude stánek nabízet, jsme si 
nastínili dříve, nyní blíže specifikujeme parkovou lavičku a kolostav, jelikož to jsou 
dva nejpotencionálnější prvky mobiliáře, které by mohly být další integrovanou částí. 
Pro parkovou lavičku je stěžejní sedací plocha, která by měla být ze dřeva, popřípadě 
jiné alternativy tohoto materiálu pochopitelně s povrchovou úpravou pro co nejdelší 
životnost a pohodlí. Boční profily konstrukce s největší pravděpodobností odlitky zho-

1.4.3

1.4.4

1.4.5
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tovené převážně z pozinkované oceli je možné vyrobit i z jiných materiálů. Upřesnění 
materiálu bude až po bližším charakterizování tvaru a celkového způsobu integrace 
parkové lavice.
U kolostavu pro jedno až dvě jízdní kola se předpokládá využití pouze jednoho ma-
teriálu, který ale ještě nebyl určen a jednoznačně definován, lze zde tedy zahrnout 
i varianty návrhu s využitím více druhů materiálů. Jednotlivá spojení součástí výrobku 
a jejich upevnění k zemi budou řešena převážně šroubovými spoji.
Pro prezentaci produktů na trh se počítá především s využitím průmyslových veletrhů, 
architektonických přednášek, odborných časopisů a katalogů. Je jisté, že se nepočítá 
s prezentací a medializací výrobků v masových mediích, především pro neadekvát-
ní návrat investic z tohoto druhu reklamy. Mezi hlavní argumenty lze řadit kvalitu, 
životnost a přístup ke zpracování výrobků na základě iniciativní a intuitivní potřeby 
uživatele v urbanistickém prostředí.
Cenovou úroveň je prozatím velmi složité odhadnout, předpokládá se kvalitní, funkční 
provedení s dlouhou životností, což se ve výsledné výši ceny může odrazit. S postup-
ným snižováním cen se nepočítá. 

swot

S - strengths (silné stránky)
W - weaknesses (slabé stránky)
O - opportunities (příležitosti)
T - threats (hrozby) 

Silné stránky
důraz na vysokou kvalitu výrobku
reakce na potřeby uživatele
přítomnost designu

Slabé stránky
vyšší cena výrobku
neosvědčená sestava společně integrovaných produktů
neznámá značka

Příležitosti
průnik na evropský trh
zvýšení povědomí o značce na trhu
neustále rostoucí poptávka po interaktivních informačních stáncích
využití nových technologií

Hrozby
silná konkurence
růst cen materiálu
špatné povědomí značky na trhu 
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1.5 technická analýza
V této kapitole si přiblížíme technickou stránku spojenou s víceúčelovými informač-
ními stánky. Nejprve projdeme jednotlivé vnitřní části a následovat bude konstrukce, 
kotvení, opláštění a ergonomie.  

1.5.1 kompresor
Pokud budeme postupovat chronologicky od spodní části nahoru, jako první je umís-
těný elektrický kompresor pro cyklisty. Pro náš účel je předběžně volen bezolejový 
kompresor, který, jak název napovídá, nepotřebuje pro plnění své funkce olej, což 
znamená, že není nutná pravidelná výměna mazacího média. Další výhodou je menší 
škodlivost, díky absenci zbytkového oleje ve stlačovaném vzduchu. Nevýhodou je 
životnost těchto kompresorů, ta je oproti olejovým kratší. 

Důvodem je způsob těsnění manžetou a její opotřebení. V konstrukci zajišťuje těsnost 
a třecí odolnost v hlavě válce. Ke kompresoru bude na navijáku připojena hadička 
s ochranou ve formě ocelového opletení. Kontrola průběhu huštění s tlakoměrem bude 
zobrazována na menším displeji k tomu určenému. [25] 

1.5.2 menší  komponenty
Ostatní části nejsou výrazněji mechanicky náročné. Pohotovostní lékárna, tedy obdoba 
auto lékárny je zde pro ošetření drobných úrazů a pro případ provizorního ošetření 
těžších zranění, které je nutné zajistit do příjezdu záchranné služby. Obsahově by měla 
splňovat tedy předlohu, která odpovídá obsahu autolékárny, který upravují předpisy 
Ministerstva dopravy České republiky. Naposledy schválené položky jsou: obvaz ho-
tový s jedním polštářkem, obvaz hotový s dvěma polštářky, šátek trojcípý z netkaného 
textilu, náplast hladká cívka, náplast s polštářkem, obinadlo škrtící pryžové, rouška 
plastová, rukavice pryžové nebo latexové v obalu, nůžky se sklonem v antikorozní 

obr. 18 Bezolejový kompresor [26]

1.5

1.5.1

1.5.2
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úpravě se zaoblenými hroty a isotermická fólie. Jednotlivé položky jsou blíže specifi-
kovány na příklad minimálními rozměry. 
 

Dobíjecí místo pro mobilní telefony je další funkcí a může mít formu indukčních při-
hrádek. Způsoby dobíjení, které jsou v procesu návrhu zahrnuty, jsou tři společně s při-
pojením zařízení přímo k elektrické síti či využití funkce WattUp. Indukce má oproti 
přímému připojení k síti značnou nevýhodu, jelikož je výrazně pomalejší, ale na rozdíl 
od pevného připojení není třeba žádných konektorů, které by v exteriéru nemusely 
dlouho vydržet, zejména příčinou vandalismu. Ovšem třetí způsob nabízí dobíjení aniž 
by musel přístroj ležet na jednom místě jako je tomu u indukce. Jeden z těchto způsobů 
bude později zvolen a více přiblížen. 

obr. 20 Ukázka WattUp vysílačů [30]

obr. 19 Výbava lékárny [29]
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Dalším komponentem je termotiskárna jízdních dokladů. Princip termotiskáren si nyní 
přiblížíme. Tisk pomocí řady termoelementů, tedy bodů, zahřívajících se průchodem 
elektrického proudu. Při kontaktu se speciálním papírem tato místa tmavnou. Jednotli-
vé body pak tvoří obsah tištěné plochy. Pro platbu je instalován bezkontaktní platební 
terminál, který je založený hlavně na snímači. [26][27] 

1.5.3 interaktivní informační displej
Předpokládá se, že nejčastěji se bude užívat interaktivní informační tabule ve formě 
mini PC a dotykového LCD displeje s ochranným sklem, které se nyní vyrábí společně 
jako jeden produkt. V horní části by měla být bezpečnostní kamera popřípadě repro-
duktor a mikrofon. Všechny výše jmenované komponenty musí být pevně připevněny 
k základní nosné konstrukci, která je kotvena do země. 

1.5.4 nosná konstrukce
Pro venkovní ale i vnitřní konstrukce tohoto typu se využívají především technologie 
zpracování kovu. Na nosné konstrukce se využívá pásová ocel, ocelové plechy a různé 
profily. Vše záleží na celkové koncepci stojanu, která se mění dle jeho užití a integrace 

obr. 22 Skladba LCD obrazovky [32]

obr. 21 Termotiskárna [31]

1.5.3

1.5.4
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dalších komponent. Z různých profilů jsou možné svařit na příklad rámy, je-li to nut-
né. V ostatních případech jsou šroubové spoje. Hlavní díl konstrukce tedy patří kostře 
informačního bloku, ve kterém jsou výše zmiňované komponenty. Další díl náleží 
možné integraci již zmíněného krátkodobého posezení či kolostavu, který ale taktéž 
může být součást základny. Poslední část zastává střecha. 

1.5.5 způsob kotvení
Zatím jsme si prošli kiosky, které využívají kotvení do terénu, anebo jsou volně po-
staveny a k elektrické síti připojeny prostřednictvím zásuvky. Třetím způsobem je 
ukotvení do zdi. Mimo jiné je důležité říci, že firmy využívají pro množství svých 
produktových řad více způsobů kotvení, jelikož instalace na všech místech není mož-
ná některým ze zmiňovaných způsobů. Tím ale občas dochází k tomu, že jsou kiosky 
navrhnuty tak, aby bylo možné využít všech funkcí jak při kotvení do zdi, tak u volně 
stojícího nebo do země ukotveného stánku. Výsledkem je, že je možno ovládat stánek 
pouze z jedné strany, ač by mohl stát samovolně v prostoru a lépe vyniknout.

U tohoto návrhu ale předpokládáme, že bude kotvený do země a bude mít více užit-
ných stran. Striktní podoba a rozčlenění jednotlivých součástí stánku není zvolena, 
a proto o tom můžeme zatím pouze polemizovat. Z jedné strany by mohla být obrazov-
ka ovládaná pomocí rozhraní LCD displeje spolu s platebním terminálem, výstupním 
místem termotiskárny a z druhé strany bude ovládání kompresoru a přístup k dobíjecí 
stanici, k lékárně by mělo být možné se dostat z obou stran. Dvě možnosti nejčastěji 
užívaných způsobů kotvení do země si následně probereme.

obr. 23 Ocelová pásovina [33]
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Kotvení nad dlažbu je nejčastěji užíváno pro prvky nejen městského mobiliáře, prvky 
jsou s povrchem pevně spojeny šrouby zašroubovanými do hmoždinek v předem vy-
vrtaných otvorech. Mohou být ale také ukotveny do samostatných betonových patek 
umístěných na dlažbě.

Kotvení pod dlažbu je řešené upevněním samotné konstrukce do betonu, která je poté 
pouze zahrnuta materiálem, na nějž se pokládá dlažba. Také je ale možné udělat pod 
úrovní terénu dlažby betonový základ a k němu opět šrouby připevnit prvek. Tento 
způsob je ale také řazen do kotvení pod dlažbou, ač jsou využívané šroubové spoje.

Jako zajímavost mimo kotvení pomocí šroubů v hmoždinkách do betonu a betonových 
základů lze zmínit tak zvané chemické kotvy, které využívají soudržnosti přidáním 
lepící složky v místě kotvení. [40]

1.5.6 opláštění
Pokud máme nastíněnou základní nosnou konstrukci společně s upevněním jednot-
livých komponent k ní a dokážeme vzniklý objem hmoty dostatečně pevně ukotvit 
do terénu, můžeme se zabývat opláštěním tohoto produktu. Proces opláštění a dříve 
uvedené technické postupy v této analýze nemají chronologicky předepsané pořadí, ve 
kterém by měly být řešeny.
V diplomové práci se zabýváme návrhem exteriérového stánku. Na zakrytování by 
tedy měl být volen materiál, který vydrží pokud možno co nejdéle v exteriérových 
podmínkách. Proto jsou žádoucí především ocelové varianty opláštění s povrchovou 
úpravou. Takové části jsou vyhotoveny díky využití stříhání a ohýbání plechu.  

obr. 24 Ukázka chemické kotvy [34]

1.5.6
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1.5.7 ergonomie
Ergonomie je poslední část technické analýzy a uvádím ji především proto, že její 
problematika je obsáhlá, můžeme říci, v každém průmyslově vyráběném výrobku. 
U našeho produktu je hlavní zaměření na výšku upevnění interaktivního informačního 
displeje společně s jeho náklonem a ovládáním. Ostatní integrované funkce taktéž 
podléhají ergonomickým předpisům, ale jejich užití není v souvislosti s ovládáním tak 
spletité a nutné konkrétněji specifikovat. Integrace vnějších komponentů, tedy lavičky 
či kolostavu je taktéž nutná promyslet a zpracovat s ergonomicky přípustnou hodnotou 
v závislosti na ostatních vnitřních komponentech. Blíže a podrobněji se tímto tématem 
budeme zabývat v praktické části diplomové práce v souvislosti s navrženou finální 
variantou designu, kde jsou tyto aspekty řešení nezbytně nutné popsat. 

obr. 25 Ocelové pláty(plechy) [35]

obr. 26 Zorné pole člověka [36]
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2 analýza Problému a cíl Práce

2.1 analýza problému
Dle zpracované rešerše a demonstrovaných stávajících produktů, se kterými se setká-
váme ve veřejných prostorech, lze říci, že na trhu je široké spektrum informačních 
stojanů s mnoha druhy doplňkových funkcí. Tyto informační portály se liší hlavně dle 
svého umístění a požadované služby. Velmi často má zadavatel své vlastní požadavky. 
Zadavateli jsou nejčastěji města, obchodní centra a řetězce, firmy s větším počtem 
zaměstnanců, zoologické zahrady a mnohé další. Ti preferují především své druhy 
poskytovaných funkcí. V analýze jsme se zaměřili na základní jednodušší informační 
produkty, ale žádný neměl lékárnu, bezdrátové dobíjení či bezkontaktní platební ter-
minál. 

2.2 cíl práce
Cílem diplomové práce je navrhnout esteticky zajímavý design víceúčelového infor-
mačního bloku umístěného v exteriéru. Rád bych, aby dokázal korespondovat s větším 
množstvím druhů lokalit a veřejných prostor při zachování důrazu na ergonomické, 
konstrukční a technologické požadavky. Návrh produktu, který spojuje více služeb pro 
občany než pouze informační portál a bude tak na trhu něčím novým a předpokládá se 
i žádaným. Design zařízení, které bude aktuální a užitné v blízké budoucnosti. 

2.3 hlavní problematika
- návrh nového multifunkčního informačního zařízení s jeho doplňkovými funkcemi
- základní nosný prvek je interaktivní obrazovka pro orientaci v dané lokalitě, omeze-
ný přístup na internet (jízdní řády, restaurace, kina, taxi aj.), mapy a rozšířené funkce 
pro pěší, cyklo (parkování, turistické okruhy a trasy po významných místech dané 
lokality, možnost přenosu trasy do mobilního zařízení)
- ticket portal s termotiskárnou jízdních dokladů
- zabudování bezplatného napájení pro telefony, pohotovostní lékárny, kompresoru 
pro cyklisty, bezpečnostní kamery, reproduktoru, mikrofonu, snímače na platební kar-
ty případně jiných užitných doplňujících komponent
- displej zobrazující čas, datum a teplotu není podmínkou (horní část stánku)
- možné propojení či doplnění kompozice lavičkou na krátkodobé posezení a kolost-
avem

2.4 základní materiály
- ocel s povrchovou úpravou
- hliníkové slitiny
- plast 
- plexisklo, sklo

Potenciál poukazuje na první pohled tvarově jednoduchý a nepříliš komplikovaný so-
liter s doposud nespojenými službami do jednoho celku. Hlavní umístění se předpo-
kládá na přestupní uzly městské hromadné dopravy, turistická rozcestí nejen ve měs-
tech, nádraží či náměstí. 

2
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3 variantní studie designu

Jsou tři vybrané varianty hmotové studie prvopočáteční tvorby. Díky třem zpracova-
ným variantám se pak můžeme lépe orientovat na produkt, který navrhujeme s odstu-
pem času. V této části se dostáváme k vlastní tvorbě, která je úvodní kapitolou, dalo 
by se říci, praktické části, jelikož do této chvíle jsme se zabývali druhy víceúčelových 
informačních stánků, se kterými se můžeme setkat, dále jejich funkcí a marketinkovou 
studií současného trhu a na konec technickou analýzou, kde jsme si prošli různé druhy 
kotvení, spojů a zmínili jsme ergonomii. Vlastní návrhy jednotlivých variant jsou ře-
šeny v souladu s ergonomickými předpisy. Nyní přejdeme k první variantě a pokusíme 
si ji přiblížit. 

3.1 varianta 1
Na první pohled možná působí jako rozcestník nebo cedule. Tyto dva produkty vět-
šinou informují o blízkém okolí, taktéž se díky nim dozvíme cestu na různá kulturní 
místa a jiné užitečné informace. Právě podobnost s rozcestníkem by měla uživatele, 
občany a turisty evokovat k tomu, že se u tohoto zařízení mohou dozvědět mnoho po-
dobných a obdobných informací. Pokud se přiblížíte k němu, můžete zjistit, co všech-
no stánek dokáže za funkce. 

obr. 27 Varianta 1

3

3.1
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Vzhled rozcestníku jakožto sloupu, na kterém lze obměňovat různé cedule s informa-
cemi, byl také částečně myšlenkou návrhu, jelikož investor by měl možnost vybrat si 
některé z integrovaných funkcí, a tak by kiosek mohl být umístěný na více potencio-
nálních místech, aniž by bylo nutné, aby obsahoval všechny funkce najednou.
Jednotlivé přidané nebo odebrané segmenty by pak byly zaslepeny tak, že by se cel-
kový vzhled markantně nezměnil, pokud by nebyla odebraná část, jako je sedák či 
kolostav. Interaktivní dotyková obrazovka s platebním portálem a termotiskárnou patří 
mezi základní funkce. Ostatní integrované funkce, jako je na příklad pohotovostní lé-
kárna nebo kompresor pro cyklisty, jsou uloženy ve válcovitých kapslích upevněných 
na hlavním nosném sloupu. Jejich přítomnost tak na první pohled není úplně patrná, 
což přináší zajímavě vybavený víceúčelový informační stánek, který je díky tomuto 
způsobu instalace vnitřních funkcí nenápadný a neměl by tak vzbuzovat příliš velké 
rozpory a svou přítomností nabourávat architekturu daného urbanistického prostoru.

obr. 28 Varianta 1 - užívání
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3.2 varianta 2
Druhou variantu jsem pojal více stabilně a snažil jsem se již známý tvar solitéru s in-
tegrovanou dotykovou obrazovkou zakomponovat společně s lavicí a kolostavem tak, 
aby bylo možné jako u první varianty krátké posezení osoby, zatímco si pomocí induk-
ce dobíjí své mobilní zařízení. Přítomnost jiného člověka však nebrání užití ostatních 
funkcí. Jedna modifikace dobíjecí stanice v této variantě je formou neprůchodné, dalo 
by se říci, poličky či přihrádky v solitéru na straně, na které není dotyková obrazovka. 
Tu můžeme vidět na obrázku níže, kde modré pole znázorňuje protilehlou stranu doty-
kové obrazovky, kterou je možno využít na reklamní účely. 

V druhém řešení bylo možné umístit indukci v dutině  přidané nohy, která je jako pod-
pora lavice. Osobě pak stačí sedět a vedle těla nebo mezi  rozkročenýma nohama mít 
na tomto místě nacházejícím se nad přídavnou nohou položené své mobilní zařízení. 
Toto místo by bylo vizuálně znázorněno, odlišeno. Nevyužité místo poličky či přihrád-
ky chcete-li, by bylo buďto zaslepeno, popřípadě využito pro jiné součásti vnitřních 
integrovaných funkcí. Vrchní část solitéru je opticky rozdělena sedací plochou lavice 
a spodní navazující díl poskytuje opět dostatek místa na kompresor pro cyklisty. Ha-
dička od kompresoru by měla povrchovou úpravu ve formě ocelového výpletu a byla 
by umístěna na navijáku tak, aby nedocházelo při nevyužívání k nedbalému uložení 
v blízkém okolí stojanu. Kolostav v tomto případě řeší jednoduchý výřez v lavici. Tak, 

obr. 29 Varianta 2

3.2
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jako tomu bylo u předešlé varianty, je možné stánek využívat více lidmi najednou. Po-
hotovostní lékárna by na rozdíl od neprůchodné dobíjecí stanice byla přístupná z obou 
stran pylónu. Funkční části, u kterých se předpokládá větší frekventovanost používá-
ní, jsou umístěny pod dotykovou obrazovkou, kde si uživatel volí na příklad jízdní 
doklady a následně je platí pomocí bezkontaktní transakce, kterou umožňuje čtečka 
platebních karet uvnitř přístroje. Místo pro správné naskenování platební karty je tak 
pouze vizuálně odlišeno a celkový tvar není narušován dalšími nežádoucími faktory. 

3.3 varianta 3
Je poslední prvopočáteční hmotovou studií, kterou uvádím v této práci a jejíž vzhled 
si popíšeme níže. Dalo by se říci, že tato varianta je takovým pokusem, jelikož zde 
využívám dvě dotykové obrazovky. Jedna je určena samozřejmě primární funkci inter-
aktivního informačního zařízení. Druhá obrazovka je zde v tomto případě hlavně pro 
vyplnění doby, kterou zde uživatel tráví, než se mu dobije jeho mobilní zařízení. Též 
je možné ji využít při čekání na kamaráda, spoj městské hromadné dopravy a mnohé 
jiné. Výhodou oproti primární dotykové tabuli je to, že je možné při ovládání sedět 
na integrované lavici. Vám se tak dobíjí mobilní zařízení a vy si mezi tím můžete 
na příklad naplánovat odpolední trasu po památkách, kterou si pak díky jednoduché 
funkci  nasdílíte do svého zařízení. Umístěním interaktivního informačního displeje 

obr. 30 Varianta 2 - užívání
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do vzduchu na konstrukci z dvou ohýbaných nosných tyčí dochází k odlehčení stojanu 
jakožto solitéru. 

Zároveň ale může člověk nabývat myšlenky v nedůvěru těchto nosných tyčí a posezení 
s dolními končetinami v prostoru pod zařízením vnímat jako nepříjemné. Kolostav 
zde řeší právě tyto dvě tyče. Sedací plocha byla zmohutněna a byl by v ní umístěný 
kompresor a dobíjecí stanice, ostatní komponenty jsou takových rozměrů, že by je 
bylo možné instalovat do tělesa společně s dotykovými displeji. Ještě se zde nabíze-
la modifikace integrovat některé z komponent přímo do tyčí, které zde demonstrují 
hlavní nosnou konstrikci, tato modifikace by však byla technologicky a tedy i finančně 
zbytečně náročná.

obr. 31 Varianta 3
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Na konci této kapitoly lze říci, že finální návrh vznikal s částečným časovým odstupem 
od těchto variant a proto je výsledek odlišný. Pokud se však zaměříme na návaznost, 
tak myšlenkově design vychází z první varianty původně inspirované rozcestníkem. 

obr. 32 Varianta 3 - užívání
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4 tvarové řešení

V této kapitole si přiblížíme celkový charakter vývoje tvarování jednotlivých částí 
a všech částí společně v jedné kompozici finálního návrhu multifunkčního informač-
ního stánku. Jde o částečnou vizi informačního stánku s výhledem přibližně pěti let, 
a to pro užitou funkci bezdrátového nabíjení menších přístrojů v okruhu tří metrů od 
tohoto stánku. V současné době se tento způsob dobíjení teprve začíná dostávat do 
popředí a dovolím si tvrdit, že během pár let jej bude podporovat téměř každé zařízení 
s akumulátorem od mobilního telefonu, náramkových hodinek až po laptopy. Ale také 
je možné realizovat tento návrh bez této funkce. Cílovou skupinou jsou všichni občané 
pohybující se na přepravních uzlech, nádražích, náměstích a dalších urbanistických 
prostorách. Prostředníkem, tedy zákazníkem mezi cílovým uživatelem, kterým je ob-
čan, je většinou město, větší společnosti, obchodní řetězce a podobné organizace.

4.1 kompozice
Opláštěný nosný sloup o průměru šestnáct centimetrů s konstrukcí uvnitř vysoký přes 
dva metry nese kruhovou střechu, která je částečně prosklená a původní hmotové stu-
die ji nezahrnovaly. Následně je ze sloupu vytaženo pět funkčních segmentů. Hlavní 
myšlenka a inspirace tvarování vychází z rozcestníku, tedy produktu, který nám pomá-
há lépe se orientovat ve veřejném prostoru. Právě tato funkce, tedy informační sdělení 
orientace, je společným průsečíkem těchto dvou na první pohled odlišných produktů. 

obr. 33 Vizualizace finální varianty
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4.2 sedák a kolostav
Propojit do návrhu informačního stánku sedák a kolostav je na první pohled možná 
jednoduchý úkol. Najít ovšem řešení, které je funkčně a zároveň esteticky přijatelné 
pro zvolenou variantu nebylo jednoduché. Oba dva integrované segmenty jsou umís-
těny ve stejné výšce a z bočních pohledů mají navzájem korespondující tvarování. 
Samotná sedací část je umístěna na tvarově korespondujícím segmentu s kolostavem, 
aby byl popis přesnější. 

Společně tak na první pohled tvoří jednu symetrickou část stánku, kde jsou tyto dva 
prvky vytaženy obdobným způsobem jako ostatní segmenty víceúčelového informač-
ního stánku. Odlišnost je ve spodní části kompozice, kde je tvar podtrhnutý kruhovou 
výsečí, kterou přejímá kolostav i část, na níž je sedák. 

obr. 34 Vizualizace sedák

obr. 35 Vizualizace sedák a kolostav
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Opláštění, tedy oplechování je řešeno stříhaným a ohýbaným ocelovým plechem. Po-
čet spár a jiných ohybů je tak redukován na co nejmenší. Rozměry a výška umístění 
sedáku podléhají ergonomickým normám. V samotném segmentu, na kterém je sedací 
část, je mimo nosné konstrukce vyhrazený prostor pro bezolejový kompresor a naví-
jecí zařízení na přívodovou hadici. Kolostav vznikl z hmoty totožné, která drží sedák, 
jedním výřezem vedeným středem korespondujícího tvaru. 

4.3  kompresor
Výše jsem již zmínil umístění bezolejového kompresoru v prostoru pod sedákem. 
Nyní se dostáváme k části, která jej ovládá. Je to jednoduchý malý dotykový displej, 
který se aktivuje ve chvíli, kdy povytáhnete přívodovou hadičku vzduchu ven z hlav-
ního sloupu.  

obr. 36 Vizualizace kolostav

obr. 37 Vizualizace kompresor a jeho displej
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Tvar a velikost displeje je dostačující vzhledem k tomu, že se zde bude zobrazovat 
pouze číselná hodnota nahuštění pneumatiky v jednotkách barů a tlačítko plus a mínus 
na regulaci nahuštění. Hmota displeje částečně vystupuje ze sloupu, aby nedocházelo 
k popírání této funkce a bylo možné již z dálky identifikovat přítomnost této funkce. 
Hadička je uvnitř sloupu na navíjecím zařízení, které je umístěné v blízkosti kom-
presoru. Tvarové řešení hadičky je omezeno pouze na koncovou část, která z hmoty 
sloupu vyčnívá, když není v chodu. Spojení dvou menších válců, každý s jinou redukcí 
ventilku, třetím dává kompozici této funkční integraci čistotu. Vytahovatelná hadička 
má po povrchu opancéřování pro co nejdelší životnost ve veřejném prostoru.

4.4 Pohotovostní lékárna
Dlouho jsem uvažoval, zda tuto funkci integrovat, či ne, ale nakonec jsem ji zařa-
dil jakožto netradiční a v neposlední řadě užitečnou část víceúčelového informačního 
stánku. Stánek by díky ní mohl v budoucnu pomoct zachránit i životy, bereme-li to 
s lehkou nadsázkou. Tvarování opět vychází z obdélníku vytaženého do prostoru. Dě-
lící spáry jsou horizontální i vertikální a vstup do lékárny byl navržen formou vyklá-
pění o devadesát stupňů. Právě díky vyklápění se na první pohled na výšku vystavěná 
hmota stává plochou užitnější. Otočením o pravý úhel větší plocha zastává polohu 
horizontální, a dostává se tak přehlednému rozmístění jednotlivých věcí, které musí 
pohotovostní lékárna obsahovat. 

obr. 38 Vizualizace kompresoru - vytažená hadice
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4.5 Platební terminál, termotiskárny a dotykové obrazovky
Poslední hmotově výrazná část vycházející ze sloupu horizontálně, vznikla opět vy-
tažením obdélníku. Tentokrát však nejde o segment menších rozměrů. Jde o sektor, 
ve kterém je umístěný platební terminál a termotiskárna na jízdní doklady. Tyto dvě 
funkce jsou zde umístěny vedle sebe a spárou jsou odděleny od dvou dotykových ob-
razovek, které se nacházejí nad nimi. 

Společně tak tvoří nemalý segment, díky kterému si ale mohou občané zakoupit jízdní 
doklady především bez hotovosti platební kartou. Tato část je tou hlavní, jestliže před-
mětem návrhu je informační stánek s doplňkovými funkcemi. Svou hmotovou domi-
nancí tak zaujímá a splňuje předpoklady pro svou užitnost. Je tedy intuitivně zajímavá 
již při prvním vizuálním kontaktu člověka. Displeje jsou umístěny pod skleněnou plo-
chu a kamera, která se nachází nad nimi, je tak na první pohled popřena a v souvis-

obr. 39 Vizualizace pohotovostní lékárny

obr. 40 Vizualizace platebního terminálu a termotiskárny
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losti s obrazovkami nepůsobí celek roztržitě. Největší část vznikla tedy spojením výše 
uvedených zařízení do jednoho celku, a to  především pro jejich návaznost na sebe. 
Reproduktor a mikrofon pro komunikaci s dispečinkem ohledně lékárny jsou součástí 
obrazovek s řídícím moni PC.

4.6 bezkontaktní dobíjení
Jelikož jak název napovídá, jde o alternativu dobíjení bez nutnosti kontaktu zařízení 
s médiem, bylo možné tuto funkci umístit na libovolné místo. Jde o přístroj, který vy-
dává energii v rozmezí prostoru o poloměru tří metrů. Nejefektivnější proto bylo umís-
tění ve výšce střešního podhledu. Tato výška pokrývá dostatečnou plochu, ve které se 
vyskytující zařízení, která budou potencionálně možná dobíjet. Samotné zařízení však 
není nutné, aby bylo jakkoliv výrazně odlišeno nebo přiznáno uživateli. Hlavní pro 
uživatele je sdělení informace o možnosti využití této funkce. Proto je pouze v horní 
části nosného sloupu grafické upozornění, které dává do povědomí uživatele možnost 
tohoto využití. Grafika je mezi střechou a dotykovými obrazovkami.

obr. 41 Vizualizace dotykové obrazovky
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4.7 střecha a osvětlení
Střecha v prvotním návrhu vůbec nebyla. Pokud je ovšem informační stánek určený 
k instalaci v exteriéru, docházelo by k oslňování obrazovek a zobrazované informace 
by byly velice nečitelné. Především proto došlo k jejímu doplnění, aby bylo možné vy-
užívat dotykových obrazovek i během slunných dnů. Dále poskytuje úkryt na příklad 
během deště, kde občan může přečkat nepříznivé počasí. Její tvarování prošlo zajíma-
vým vývojem, jelikož zastřešením se ze stánku stal docela jiný návrh, respektive návrh 
daleko větší, dalo by se i říci, stavby. 

Aby nedocházelo k nabytí myšlenek o deštníku, slunečníku či parapleti, je kruho-
vý tvar střechy částečně prosklený a doplněný o světelný prvek. Celková hmota je 

obr. 42 Vizualizace bezkontaktního dobíjení

obr. 43 Vizualizace střechy
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omezena do deseti centimetrů vysokého válce o průměru dvou metrů, čímž poskytuje 
dostatek prostoru pro více osob. Díky světelnému prstenci umístěnému za proskleným 
mezikružím tak v nočních hodinách informační stánek působí přátelsky a lépe zapa-
dá do veřejného prostoru. Zároveň může navozovat pocit bezpečí osvětleného místa 
v pozdních hodinách. 

4.8 variabilita výrobní řady
Zde je nastíněno, že tento návrh nemusí mít nutně integrované všechny funkce dohro-
mady. Je to, dalo by se říci, spíš cesta vstříc využitelnosti. Pro některá méně frekvento-
vaná místa je na příklad zbytečné mít informační stánek obsahující tolik funkcí, když 
by ani nedocházelo k jejich využití. Proto je zde možná alternativa vyhotovit stánek 
bez některých doplňkových funkcí, čímž se stánek stává částečně modulární, respekti-
ve jednotlivé integrované funkce nejsou v totožných segmentech, ale je možná výroba 
dle konkrétních požadavků zákazníka přidáním nebo ubráním.

4.9 sumarizace tvarování

Tvarování a jednotlivé linie jsou na sebe ve většině detailů kolmé. Hlavní částí je stře-
dový sloup, kruhové podstavy, který je zde symbolem nosné konstrukce a je kolmo 
upevněný k terénu. Vystupující segmenty jsou integrovány tak, aby byly na sloupu vi-
zuálně co nejvíce vyvážené, a přejímají tvar vytaženého obdélníku se skosenými stra-
nami. Střecha informačního stánku má kruhový půdorys a její tvar se ztotožňuje s cel-
kovou kompozicí. V jednotném vzhledu zde můžeme jednoduše přiznat oplechování, 
které téměř kopíruje konstrukci. Ta byla navržena co nejjednodušeji a zároveň tak, aby 
zde byl dostatek prostoru pro jednotlivé integrované komponenty i jejich instalaci.

obr. 44 Vizualizace produktové řady



Konstrukčně technologické a ergonomické řešení

strana
57

5 konstrukčně technologické a ergonomické 
řešení

Návrh víceúčelového informačního stánku splňuje předepsané technické i ergonomic-
ké zásady řešené problematiky i jednotlivých částí. Celková šířka se střechou je 2000 
mm, výška 2400 mm. Tím, že je střecha kruhového průřezu číselná hodnota šířky, je 
zároveň i číselnou hodnotou hloubky (délky) produktu. Hmotnost lze pouze odhadovat 
k přibližným 500 kg. 

5.1 konstrukčně-technologické řešení
Návrh designu víceúčelového informačního stánku je také především funkčním ře-
šením tak, aby bylo možné jej vyrobit a užívat. Umístění produktu v exteriéru přiná-
ší nutná opatření především v podobě konstrukce, která musí být co nejvíce nárazu-
vzdorná, aby nedocházelo k poškozování, což má za následek vysoké finanční náklady 
na opravy. Proto je nutné v přístupu k návrhu konstrukce volit již předem spíše naddi-
menzované konstrukčně-technologické řešení. Jednak produktu dodává výraz spoleh-
livosti, a tedy i možnosti dlouhodobého užívání, což je jedním z předpokladů produktu 
umístěného v exteriéru, a navíc přináší i důvěru uživatele v kvalitní zpracování a ne-
možnost užitečné zařízení jen tak poničit. 

5.1.1 šasi
Vnitřní konstrukci zastává především železná trubka o průměru čtrnáct centimetrů 
a tloušťce stěny osm milimetrů. Ta je ukotvena do země do betonového základu dle 

obr. 45 Základní rozměry
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statických předpisů. Jde především o betonový základ, který je hluboko pod úrovní 
terénu. Kotvení bylo diskutováno s architektem, stavařem a památkovým ochranářem. 
Již zmíněná trubka je přibližně metr a půl pod úrovní dlažby, nebo jiného finálního 
povrchu. 

Pokud budeme postupovat zespod, tak prvních asi šest set milimetrů je zasazeno do 
betonového kvádru o čtvercové podstavě s hranou pěti set milimetrů. Po upevnění do 
tohoto základu z litého betonu následuje dvě stě milimetrů volného prostoru, který 
slouží hlavně k pohodlné manipulaci při připojování přívodových kabelů k elektrické 
síti a odvodové odpadní roury na vodu do kanalizační sítě. Po dokončení instalace jsou 
sítě obaleny ochrannou fólií a zasypány zeminou, případně štěrkem. Dle finální úpravy 
povrchové krytiny se pak složení jednotlivého podloží může lišit. [40]

obr. 46 Kotvení do země

obr. 47 Konstrukce - otvory pro připevnění opláštění
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Trubka v sobě má v místech integrovaných funkcí do segmentů výřezy, aby bylo mož-
né dovnitř dostat připojení elektroinstalace stejně tak jako hadici od kompresoru na 
dohuštění jízdního kola. Zároveň má malé užší výřezy, které slouží k přivaření pře-
dem svařovaných rámů, jež zastávají konstrukci jednotlivých segmentů. Taktéž má 
předvrtané otvory se závity pro upevnění opláštění, což můžeme vidět na obrázku 46. 
V horní části pak navazuje konstrukce střechy, která svým průměrem dvou metrů musí 
být přikotvena velice pevně dle statických předpokladů. 

Svými rozměry a kruhovým půdorysem střecha zaujímá sice staticky vyvážený seg-
ment, ovšem jeho přikotvení k nosné trubce je důležité zejména vzhledem k povětr-
nostním podmínkám a k zimním obdobím, kdy na ní může ležet i velká vrstva mokré-
ho sněhu. Samotná střecha tak má svou nosnou konstrukci, která je pevně a bezpečně 
přidělána k opláštěné trubce ukotvené hluboko pod terénem. Nastínění schématu slo-
žení jednotlivých vrstev této střechy je součást podkapitoly opláštění. 

5.1.2 opláštění 
Zatím jsme si prošli šasi a kotvení, jaké je využito. Nyní následuje opláštění, které je 
v tomto návrhu pojato velice jednoduše, jelikož opláštění téměř přesně kopíruje vnitřní 
kostru. Pro návrh to znamená především stříhání a ohýbání ocelového plechu a jeho 

obr. 48 Konstrukce střechy

obr. 49 Detail připevnění střechy k nosné trubce

5.1.2
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následné spojení svařováním. Připevnění převážně šroubovými spoji je na nosnou 
konstrukci či rámy, ve kterých jsou upevněné jednotlivé komponenty funkčních částí. 
Připevnění ohýbaných částí provedeno šroubovými spoji. Na jednotlivé části je využit 
plech o tloušťce dvou milimetrů, který poskytuje dostatečnou pružnost i pevnost již 
tak velice odolné nosné části. 

Pro lepší orientaci v problematice konstrukčně-technologického řešení následuje sché-
ma složení částí, neboli vrstev, které tvoří střechu. Od spodní podhledové části zaujímá 
první místo kruhový plát tvořící konstrukci střechy. Na tomto plátu je taktéž upevněné 
skleněné mezikruží na gumových terčíkách, aby nedocházelo k markantnímu porušo-
vání skla v místě upevnění na příklad při silnějším větru či tlaku, který způsobuje větší 
vrstva napadaného sněhu. Po té je zde další mezikruží, které tvoří světelný prvek, ve 
kterém je LED pásek. Další vrstvy jsou vodotěsná přepážka, jako celkové oddělení 
elektroinstalace, vyspádované druhé skleněné mezikruží a dekl, který pozvolně nava-
zuje na spádování skleněného mezikruží, a sám o sobě je vyspádovaný a napojený na 
odvodovou trubici uvnitř nosné trubky. Tento vyspádovaný, jeden z posledních míst 
zaujímající, kus ve struktuře střechy je přikrytý mřížkou zabraňující ucpávání odvodo-
vé trubky na vodu nežádoucími nečistotami. 

obr. 50 Opláštění
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1    Začišťující rám 
2    Mřížka proti vniknutí nečistot do odtoku dešťové vody 
3    Vyspádovaný dekl napojený na odtok 
4    Skleněné mezikruží 
5    Vodotěsná přepážka 
6    Odstínění světelného pásu 
7    Skladba světelného pásu 
8    Skleněné mezikruží - podhled 
9    Nosná konstrukce střechy 
10  Podhled 
11  Odvodová trubice 
12  Nosná trubka 

Po obvodu celé střechy je plechový lem, který začišťuje složení jednotlivých vrstev, 
v tomto případě především vzdálenostního odskoku dvou skleněných mezikruží, která 
celkově střechu odlehčují a více propojují s okolním prostorem. 

Pro sedák bylo již od začátku uvažováno dřevo. Z mého pohledu a i z pohledu zkuše-
nějších je v komfortabilitě stále nejlepší pro exteriérové využití. Ledacos vydrží, sedí 
se na něm nejlépe a vizuálně je pro člověka na sedací plochu nejpříjemnější a nejpři-
tažlivější. Kolostav je zde především pro letmé dohuštění duše vašeho jízdního kola. 
Není určený pro dlouhodobé stání či uzamykání, ale pouze pro dobu nezbytně nutnou 
při již zmíněném dohušťování duší nebo na příklad vyhledávaní tras či jiné informace 
na dotykových obrazovkách. 

obr. 51 Struktura střechy
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5.1.3 integrovaná zařízení 
Postupujme opět odspodu, tak můžeme jednoduše začít kompresorem, jehož bezo-
lejový typ byl volen hlavně z důvodu údržby. Tím, že zde není žádná kapalina jako 
těsnící médium a zastávají jej manžety, je možné, jak uvádění někteří výrobci, tento 
typ kompresorů užívat až pět let bez sebemenší údržby. Naviják je řešen jednoduchým 
navíjecím bubnem malých rozměrů, tak akorát na délku potřebnou pro vytažení a do-
huštění duše jízdního kola. 

Následujícím, ne tak úplně zařízením, je kolostav. Ten byl vytvořen výřezem do hmoty, 
která koresponduje s podstavou sedáku, ve které je úložiště kompresoru, čímž vznikla 
vidlice pro jedno jízdní kolo. Ta má po obou vstupních, fixovacích částech gumové 
zakončení pro šetrnější zajíždění kola. Stejně tak po vnitřní ploše vidlice je nalepený 
gumový potah zabraňující poškození výpletu cyklistického ráfku. 

obr. 52 Sedák a vstup pro případnou údržbu kompresoru 

obr. 53 Kolostav a pogumování
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Dále je instalován dotykový displej menších rozměrů, jež slouží pro ovládání kompre-
soru. Samostatně se rozsvítí a uvede do chodu i pouze po částečném povytažení po-
pancéřované hadičky vedoucí vzduch z kompresoru. Pokud by nedošlo k správnému 
navinutí přívodové hadičky, displej se sám po pár minutách neaktivity vypne. 

Pokud se pozastavíme u segmentu pohotovostní lékárny, tak je nejdůležitější zmínit 
její využití. Jelikož se stánek nachází na veřejném místě, není možné, aby kdokoliv 
lékárnu kamkoliv odnášel. Ta je zde pro prvotní ošetření lehkých ale i těžších zranění, 
která se stala v blízkosti tohoto místa. 

obr. 54 Malý displej a hadička

obr. 55 Otvírání lékárny
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Lékárna je zajištěna elektronickým zámkem, a pokud ji někdo chce použít, tak je nutné 
kontaktovat dispečink záchranné služby. To může dotyčný učinit dvěma způsoby: prv-
ní je zavolání z mobilního zařízení a následná komunikace s pracovníkem a druhý je 
možnost kontaktovat dispečink prostřednictvím dotykového displeje. V každém přípa-
dě je nutné být přítomný přímo u tohoto stánku, aby byla možná identifikace osoby, jež 
požaduje odemčení pohotovostní lékárny. Obsah se shoduje s lékárnou pro motoristy, 
která je součástí povinné výbavy.

Pozvolně tvarově navazující segment na lékárnu je hlavní funkční prostor. Ve spodní 
části jsou dvě čtečky na platební karty, přesněji tedy bezkontaktní platební terminály 
a zároveň dvě termotiskárny, obrázek 57. Na základě toho, jaký jízdní doklad si na výše 
umístěných dotykových displejích zvolíte, můžete, respektive musíte, prostřednictvím 
bezkontaktního terminálu zaplatit a jedna z termotiskáren vám jej vytiskne. Dotykové 
LCD mají rovnou ve své konstrukci zabudovanou kameru, mikrofon a reproduktor. 
Vždy je společně spárovaný terminál a termotiskárna s displejem na totožné straně. 
Dotykové obrazovky, které pozvolně navazují v tomto segmentu, jsou odděleny pouze 
pomyslně menší dělící spárou, jelikož jsou funkčně propojené.

obr. 56 Otevřená lékárna
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Poslední a zároveň na první pohled nehmotnou funkcí je bezkontaktní dobíjení přístro-
jů. V horní části podhledu, jak bylo již zmíněno, je umístěný vysílač energie. Díky to-
muto vysílači je možné dobíjet jakékoliv zařízení podporující tuto alternativu dobíjení. 
V současné době jsou k dispozici vysílače, jež mohou přenášet energii do svého okolí 
v průměru tří až pěti metrů své bezprostřední blízkosti. Zde je využita funkce WattUp 
která funguje na principu vysílání superkrátkých radových vln o frekvenci 5,7 až 5,8 
GHz. Pro spárování je neustále zapnuté Bluetooth, ale samotné zařízení je řízeno soft-
warem, takže pokud se nic nenabíjí, nevysílá žádný signál. Stačí tak osobě, aby pouze 
stála v blízkosti tohoto stánku, a může si dobíjet své zařízení.

obr. 57 Informační segment
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5.2 ergonomické řešení
Splnění ergonomických předpisů je pro návrh jeden z velice důležitých předpokladů. 
Především jde o integraci doplňkových funkcí, ale taktéž nesmíme opomínat infor-
mační nosiče. Pokud budeme brát stánek jako celek, tak svými proporcemi výšky 2400 
mm zaujímá dispozici běžného zastávkového přístřešku. 

5.2.1 dotykové tabule
Hlavní myšlenkově nosná část jsou dotykové informační tabule. Ty s pomyslným ho-
rizontem svírají pravý úhel, a jelikož ergonomie užití monitorů a obrazovek se odvíjí 
právě od nastavení sklonu obrazovky, je zde primární výška jejich usazení. Ta je zvo-
lena vzhledem k užívání více osobami za pomocí 50 percentilního rozměru, jak pro 
ženy tak pro muže, aby bylo možné ovládat displej osobou menšího a většího vzrůstu. 
Spodní hrana displeje je tak ve výšce 1320 mm a horní hrana 1720 mm. Veškeré ovlá-
dání, jak napovídá zvolený typ, je pouze pomocí dotyku. [37] 

obr. 58 Uložení termotiskéren a platebních terminálů

obr. 59 Ergonomie - výška postavy 1,4m, 1,7m a 2m
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5.2.2 Platební terminály a termotiskárny
Dalo by se říci, že po informačních nosičích zaujímají jedno z předních míst, co se 
týká frekventovanosti užití. Polohově jsou tyto funkce umístěny bezprostředně pod 
displeji a jejich obsluha závisí pouze na intuici uživatele. Postačuje zvolit jízdní do-
klad, displej pomocí grafiky poukazuje na bezkontaktní platební terminál níže. Osoba 
přiloží platební kartu a může zaznít zvukový signál potvrzující kontakt. Je dobré zmí-
nit možnost, že zvukový signál v rušném prostředí veřejného prostoru splyne s okolím. 
Tento problém taktéž řeší grafika na displeji, která po té, co dojde ke kontaktu karty 
s terminálem, zobrazí doplňkovou informaci typu probíhá platba. Po dokončení pla-
tebního procesu, který dle mých zkušeností s bezkontaktní platbou trvá přibližně po 
dobu pěti sekund, termotiskárna umístěna ihned vedle platebního terminálu spouští 
tisk. 

5.2.3 Pohotovostní lékárna
Původně byla myšlena jako zásuvka, kterou lze vytáhnout, ovšem bylo by zde složité 
a nepřehledné umístění obsahu ve více patrech. Pokud si uvědomíme, že osoba, která 
bude chtít tuto funkci využít, bude s největší pravděpodobností ve stresu, šoku nebo 
třeba roztěkaná, měla by orientace a přehlednost obsahu být co nejjednodušší a nejsro-
zumitelnější. Z tohoto důvodu byl způsob otevírání přepracován na vyklápění. Touto 
změnou dochází k možnosti veškeré předměty lékárny umístit přehledněji v jedné vrst-
vě, jelikož vyklápěním se větší užitná plocha doposud kolmá k pomyslnému horizontu 
dostane do polohy rovnoběžné. Výškově je lékárna umístěna v 900 mm, její obsah 
podléhá vyhlášce. 

obr. 60 Ergonomie - pohybový prostor [36]

5.2.2

5.2.3
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5.2.4 kompresor
U víceúčelových stánků běžně nebývá instalována tato funkce, není tak ani ničím pře-
depsána její ergonomie, ale i tak je dobré brát ohled na co nejefektivnější užívání. 
V první řadě byl řešený způsob integrované hadice přivádějící vzduch, který měl dva 
zvolené principy. První způsob zastával neustále vytaženou hadici, která by musela být 
alespoň částečně fixována na opláštění sloupu. 

obr. 61 Přístup do lékárny

obr. 62 Dohušťování jízdního kola
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Z hlediska návrhu jsem však vyhodnotil, že by mohlo být efektivnější hadici umístit 
uvnitř v konstrukci na navíjecí buben, čímž nebude zevnějšek stánku vizuálně naru-
šen. Pro dohuštění tedy stačí jízdní kolo postavit do kolostavu napřed tou duší, kterou 
potřebujeme dohustit. Následuje vytažení hadice, která aktivuje displej, kde se nám 
zobrazuje číselná hodnota a tlačítka plus a mínus. Stačí tak připojit hadici na ventilek 
duše a spustit tlačítkem plus dohušťování. Samotný proces je osobou nejčastěji pro-
váděn v dřepu, displej a vytahování hadice jsou tedy umístěny ve výšce, která tomu 
nejpravděpodobněji odpovídá. Na první pohled by na některé mohlo umístění takto 
nízko působit komicky nebo nefunkčně, ale až si přijedou dohustit kolo, zjistí, že je to 
optimální. 

5.2.5 sedák a kolostav
Jako poslední část, která je integrována, je sedák s kolostavem. Pro kolostav postačuje 
zmínit, že by měl především fixovat zaparkované kolo po dobu dohuštění, získání in-
formace či koupě jízdních dokladů, ale není zde navržen pro dlouhodobější odložení 
či uzamknutí. Pro šetrnější funkci je doplněn gumovými prvky. 

Sedák je již komplikovanější z pohledu ergonomie, ale tím, že jde obdobně jako u ko-
lostavu o integrovaný prvek sloužící především ke krátkodobému užití, nebyl návrh 
tak sofistikovaný. Jde především o výšku umístění sedáku a jeho sklon. Opěrka zad 
nebo područka zde není nutná. Sedací plocha ze dřeva je umístěna ve výšce 450 mm. 
Svou délkou 400 mm a šířkou 460 mm poskytuje plochu dostatečnou na posezení jed-
né osoby. Sklon zde není žádný, a tudíž je sedák kolmý na nosný sloup. 

obr. 63 Stánek v provozu

5.2.5
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obr. 64 Stánek - sedící člověk
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6 barevné a grafické řešení

6.1 barevnost stánku
Pro celkový výraz návrhu je barevné a grafické řešení z pohledu designu nedílnou sou-
částí a důležitým vizuálním prvkem výstupu. V návrhu víceúčelového informačního 
stánku je to především informační tabule a doplňkové prvky znázorňující jednotlivé 
funkce. Jde ale také o celkový barevný výraz produktu jako celku. 

Barevnost stánku tak, aby působil uceleně a jednotlivé segmenty jako jeho součást, 
byla zvolena pro všechny komponenty stejná. Jedná se hlavně o povrchovou úpravu 
oplechování. Černá nebo odstíny šedé se možná na první pohled nehodí, ale pokud 
se člověk rozhlédne ve veřejném prostoru kolem sebe, zjistí, že toto barevné řešení, 
respektive povrchová úprava oceli či slitin hliníku je na příklad nejčastěji využívaná 
na různé produkty městského mobiliáře. Jde především o dlouhou životnost a odol-
nost materiálu vůči různým faktorům, které ve veřejném prostoru působí. Taktéž je 
nutné přihlédnout k faktu, že pokud by byl stánek ve výstředních barvách, asi by do 
městského prostoru příliš hladce nezapadl. Tím by mohl budit příliš velké množství 
negativních názorů a navíc je předmětem návrhu takový stánek, který není příliš ex-
travagantní.

obr. 65 Stánek- boční gravírování

6

6.1
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Jako hlavní řešení je tedy černá barva. Dřevěný sedák by pak byl lakovaný do přírodní 
barvy popřípadě barvený do červena, respektive odstínu vyschlého třešňového dřeva. 
Doplňující gumové prvky na kolostavu, jsou přirozeně také černé. Dále pak prosklená 
část střechy zaujímá čiré sklo. Světlo ve střeše je čiré bílé a podhled do stříbrné barvy. 

Ještě než přejdeme k použité grafice, tak zařazuji vyobrazení stánku v nočních hodi-
nách, a tedy představení světelného prstence, který v pozdních hodinách dokáže ales-
poň z části navodit pocit bezpečí. 

6.2 gravírování
Integrované funkce jsou znázorněny a svým způsobem podpořeny siluetami, které jsou 
vygravírované na opláštění konstrukce. Ve většině případů se jedná o znaky či sym-
boly, které jsou veřejnosti již známé. Je to především proto, aby začlenění produktu 
bylo co nejadaptabilnější a uživatel, ač se setká s tímto zařízením poprvé, dokázal sám 
rozeznat, co jednotlivé gravírování znamená. Pro bezdrátové nabíjení je tedy symbol 
kruhu a na dvě strany vycházejícího signálu ztvárněného třemi výřezy mezikruží naho-
ru i dolů. Zvolená zelená barva evokuje energii. Tato grafika je umístěna na opláštění 
nosného sloupu nejvýše, aby bylo hned na první pohled jasné, že tuto funkci podporu-
je, i když je stánek používám jinou osobou, která by danou grafiku mohla zastiňovat. 

obr. 66 Stánek v nočních hodinách



Barevné a grafické řešení

strana
73

Ostatní vygravírované symboly jsou umístěny na jednotlivých segmentech, které tuto 
funkci podporují. Na dotykových displejích je tak z boční strany písmeno „i“ v kruhu. 
Informace je neutrálním modrým odstínem. Na části, která zastává tisk lístků je vyob-
razena ikona zeleného tiketu. 

obr. 67 Gravírování - bezdrátové dobíjení

obr. 68 Gravírování - informace, jízdní doklady (lístky)
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Bezkontaktní platba má v současné době taktéž daný symbol. Všichni se s ním mů-
žeme dennodenně setkávat na platebních terminálech či své platební kartě, pokud to 
podporuje. Značí se obdobným symbolem, jako je znak Wi-Fi připojení, tedy kruh, ze 
kterého vychází signál v podobě tří výřezů mezikruží, ovšem na rozdíl od bezkontakt-
ního dobíjení pouze jedním směrem. Jelikož se nachází ve stejném segmentu, jako je 
tisk lístků, přebírá také zelenou barvu. 

Červený kříž, nic jiného by se ani nemuselo dále vysvětlovat. Symbol na lékárně snad 
ani jinou než takovou podobu mít nemohl. 

obr. 69 Gravírování - platební terminál

obr. 70 Gravírování - lékárna
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Jako poslední následuje kompresor, který přejímá možná na první pohled nesrozumi-
telně siluetu ruční pumpy, ovšem myslím si, že by neměl být problém s jeho identifi-
kací. 

6.3 grafika displeje kompresoru

Stačí povytáhnout hadici kompresoru, ten vás pozdraví a můžete dohušťovat plus nebo  
odpouštět, mínus.

obr. 71 Gravírování - kompresor

obr. 72 Grafika malého displeje kompresoru

6.3
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obr. 73 Gravírování kolostav
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7 diskuse

V této části se budeme zabývat ostatní problematikou designérského návrhu, která 
zatím nebyla probrána. Jsou to psychologická, ekonomická a sociální funkce produktu 
pro člověka.

7.1 Psychologická funkce

7.1.1 z pohledu zákazníka
Tím, že zákazník je v tomto případě většinou město, společnost nebo třeba organi-
zace, je odhad psychologického působení na tuto sortu lidí velice složitý. Nejde zde 
o umělecké dílo nebo originál, který by byl umístěný pouze na jednom jediném místě. 
Návrh je pojat tak, aby jeho instalace byla možná na větším množství veřejných pro-
stor, a to především tam, kde se očekává využití jeho funkcí. Případně na místech, kde 
může být instalována jiná alternativa funkční výbavy. Je to právě výbava, a můžeme 
použít slovo set, která tvoří různé funkce, jež pak oslovují cílovou skupinu. Tvarování 
je velice jednoduché a nenásilné, avšak i tak podporuje funkčnost a zároveň nabývá 
vizuálních hodnot. Také je v návrhu  na jednu stranu doposud nevyužité a neokoukané 
tvarové řešení produktu své kategorie, čímž by mimo obsah funkcí také mohl oslovit 
potenciální zákazníky.

7.1.2 z pohledu uživatele (veřejnosti)
U návrhu víceúčelového informačního stánku umístěného v exteriéru je dopad na psy-
chiku člověka velice důležitý. Jde o to, že je stánek zasazen do veřejného prostoru 
a může jej využívat každý. Tím se široká veřejnost vlastně stává uživatelem. Cílem 
práce bylo navrhnout jednotlivé integrované funkce do segmentů tak, aby byly co nej-
srozumitelnější již při prvním vizuálním kontaktu. Je tak velice důležité, aby tvarování 
nikterak neodrazovalo jedince, ale naopak jej z jednoho úhlu podhledu spíše přitaho-
valo. Využité technologie jsou v dnešní době běžně používané až na jedinou, kterou 
je bezkontaktní dobíjení, a to především proto, že tento druh dobíjení nepodporuje 
prozatím tak velké množství přístrojů. Pro využití většiny funkcí je voleno dotykové 
ovládání, které je v současné době u většiny produktů či spotřebičů nejrozšířenější. 
Nejsou zde žádná mechanická tlačítka ani páčky. Produkt by tak na veřejnost měl pů-
sobit jako místo, kde je možné získat informace, ale i pomoc v různých situacích, tím 
pádem velice pozitivně.

7.2 ekonomická funkce

7.2.1 cenová kategorie
Vzhledem k umístění produktu ve veřejném prostoru je kladen požadavek na vysokou 
odolnost na příklad vůči poničení vandaly či povětrnostním podmínkám. Proto jsou 
pro návrh využity kvalitní odolné komponenty. Tím, že v současnosti nejsou obdobné 
realizace, je odhad cenové hladiny velice složitý. U méně vybavených stánků se pohy-
bujeme přibližně kolem 150 000,- CZK a u plně vybaveného stánku, který je prezen-
tován v diplomové práci, přibližně 300 000,- CZK. Je ale nutné si uvědomit užitnost 
a funkčnost, ve které je jeho potenciál.

7

7.1

7.1.1

7.1.2

7.2.1

7.2
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7.2.2 servis a údržba
K běžné údržbě můžeme zařadit doplňování papíru do termotiskáren. Pro dotykové 
obrazovky to znamená nejčastěji restartování či přeinstalování nové verze operačního 
systému. V případě lékárny je možná výměna nezbytně nutné či stáří podléhající vý-
bavě. Kompresor byl záměrně volen bezolejový, který tak nepotřebuje častou údržbu. 
Náklady na údržbu a servis jsou tak minimální. Stánek je napájen připojením k elek-
trické síti.

7.2.3 marketing
Víceúčelový, jak napovídá název projektu, tedy nabízející větší množství funkcí, v tom 
je hlavní potenciál. Tím, že stánek nabízí něco navíc, se stává atraktivní, a může tak 
bez obtíží uvést firmu na trh mezi silné konkurenty. Neotřelý design ukrývající tech-
nologie, který dokáže zaujmout, ale zároveň nepohoršuje.

7.3 sociální funkce

7.3.1 všeobecná prospěšnost
Design víceúčelového informačního stánku umístěného ve veřejném prostoru tak na-
bízí své funkce široké veřejnosti. Veřejnost má možnost zdarma bezkontaktně dobíjet 
svá mobilní zařízení, získat informace, využít pohotovostní lékárnu, dohustit si jízdní 
kolo nebo zakoupit jízdní doklady. Dále poskytuje úkryt při nepříznivém počasí a je 
tak velice prospěšný.

7.3.2 ekologie
Vzhledem k napojení stánku na elektrickou síť sám o sobě neznečišťuje ovzduší. 
Jednotlivé komponenty neužívají ke svému provozu nic jiného než elektrickou ener-
gii a jakékoli kapaliny, které by mohly kontaminovat půdu, či plyny, které by mohly 
ovlivnit nejbližší okolí, nebyly využity.
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závěr

Diplomová práce se zabývá návrhem designu víceúčelového informačního stánku 
umístěného v exteriéru. Jeho doplňkové funkce byly voleny s povědomím užitnosti ve 
veřejném prostoru a všechny užité technologie jsou dostupné v plném rozsahu.  

Průběh návrhu zahrnuje analytickou část, která obsahuje krátký přehled vývoje pro-
duktu. Dále obdobné a současné produkty této kategorie. Následuje technická ana-
lýza pro snadnější a srozumitelnější zpracování konstrukčně-technologického řešení 
u vlastního designu. Jako poslední byla probrána marketinková strategie produktu.

Druhou částí je popis vlastního přístupu a průběhu designérského návrhu. Nejprve 
byly zpracovány tři hmotové studie v různých směrech. Z těchto variant byl vybrán 
jeden směr, od něhož se vyvíjela výsledná koncepční podoba návrhu.

Finální návrh je od současných alternativ tohoto produktu odlišen především výstav-
bou celé hmoty, která doposud nebyla využita. Jednotlivé části kompozice stánku jsou 
společně tvarově sjednoceny. Na první pohled masivní střecha je odlehčena skleněným 
mezikružím. Hlavní nosnou částí jsou dotykové obrazovky. Sestava integrovaných do-
plňkových funkcí je svým obsahem pro veřejnost nová. Je zde bezdrátové dobíjení pro 
mobilní zařízení do vzdálenosti tří až pěti metrů, prodej jízdních dokladů s využitím 
bezkontaktní platby, pohotovostní lékárna a technologicky set završuje kompresor pro 
cyklisty. Stánek je doplněn kolostavem pro jedno jízdní kolo a sedákem pro jednu 
osobu. Celkový výraz tvarosloví a jeho detaily demonstrující integrované funkce pod-
trhují víceúčelnost informačního média. 

Závěr
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seznam Použitých zkratek, symbolů a veličin

LED  Light-Emitting Diode
USB  Universal Serial Bus
LCD  Liqud Crystal Display
SOS  Tísňový signál
PC  Personal Computer
Wifi  Bezdrátová komunikace
CZK  Czech Koruna
mm  Milimetr (jednotka délky)
kg  Kilogram (jednotka váhy)
GHz  Gigahertz (jednotka frekvence signálu)
bar  Bar (jednotka tlaku)
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