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Úvod





Úvod
/Úvod do témy/
Témou mojej praktickej maturity je informačný 
systém. Objekt, pre ktorý som túto tému 
spracovával je luxusný dubaiský hotelový komplex 
Jumeirah Beach Hotel. 

Jumeirah Beach Hotel je známy svojou 
architektúrou, ktorá dominuje dubaiskému 
pobrežiu, najmä ak ste na mori a pozeráte 
sa do vnútrozemia. Architektom tejto stavby 
je spoločnsť WS Atkins, ktorá nadizajnovala hotel 
v roku 1993. Ide o 275 m dlhú stavbu, ktorej silueta 
pripomína obrovskú morskú vlnu s dlhými 
vrstvenými fasádami, ktoré umocňujú dojem, 
že sa voda rozpína a láme. Chodby sú taktiež 
zakrivené, čo vzbudzuje v návštevníkoch ešte 
väčší pôžitok. 

Hotel je zaradený do prestížnej dubaiskej 
hotelovej siete Jumeirah. Sídli v jednej 
z najluxusnejších štvrtí Dubaia, konkrétne v štvrti 
Jumeirah. Patrí medzi tie najlepšie plážové rezorty 
sveta. Hotel má 26 poschodí a 618 luxusných izieb 
a apartmánov. Svojím hosťom ponúka 
bezkonkurenčné možnosti pre oddych, šport 
a zábavu. 
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Základná konfigurácia loga
/Vývoj loga/
Finálnemu návrhu loga predchádzalo 
množstvo návrhov. Cieľom pri jeho vytváraní bolo 
vymyslieť logo, ktoré prezentuje daný komplex. 

Hotel je špecifický svojou architektúrou, ktorá 
pripomína vlnu. Preto sa väčšina návrhov opiera 
hlavne o vytvorenie čo najlepšej štylizácie, 
za použitia jeho architektúry. 

Návrhy boli od začiatku zväčša ladené do modrej 
farby, najmä kvôli prímorskej atmosfére.

01/1

R I Y A G E
R  E  S  O  R  T    &    S  P  A





Základná konfigurácia loga
/Konštrukčné prvky/
Finálny logotyp “riymal” vznikol spojením 
typografie a jednoduchej štylizácie architektúry 
hotela, ktorú prezentujú zafarbené písmená “riy”.
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Základná konfigurácia loga
/Finálny logotyp/
Postupnou selekciou sa výber minimalizoval
a lôg postupne ubúdalo. 

Ako najlepšie riešenie sa nakoniec ukázalo 
spojenie názvu hotela a jeho architektúry, ktorá 
sa vďaka názvu uchytila priamo na jeho začiatku, 
kde vytvára prvé tri písmena logotypu. 

Logotyp využíva jednoduché geometrické tvary, 
ktoré boli neskôr využité aj pri spracovaní ďalších 
sekcií. Spoločne tak vytvárajú jednotný vizuálny 
štýl.
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Základná konfigurácia loga
/Percentuálne pomery/
Percentuálne pomery znázorňujú jednotlivé 
matematické vzťahy medzi prvkami v logu, 
a tým zabraňujú ich nesprávnemu umiestneniu.
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Základná konfigurácia loga
/Ochranná zóna/
Ochranná zóna loga je priestor, do ktorého 
nemôžu zasahovať žiadne cudzie objekty, 
grafické prvky, fotky, text a pod. Dodržanie 
ochrannej zóny zabezpečuje dobrú 
rozpoznateľnosť logotypu a jeho dobrú 
čitateľnosť. 

Tento ochranný priestor je vyznačený rámčekom, 
ktorého vzdialenosť od okrajov loga 
je definovaná na veľkosť písmena “A”.
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Základná konfigurácia loga
/Sieťová konštrukcia/
Umiestnenie loga v štvorcovej sieti. Sieť sa skladá 
z 510 štvorčekov. Pri zväčšení alebo zmenšení 
loga, musia byť dodržané proporcie a veľkosť 
siete. Zasahovanie do tejto siete nie je možné.
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Základná konfigurácia loga
/Farebnosť/
Farebnosť tvorí súčasť jednotného vizuálneho štýlu 
hotelového komplexu ryimal. Manuál nepovoľuje 
akúkoľvek úpravu či modifikáciu farebnosti. 

Základnú farebnosť logotypu a vizuálnych 
grafických prvkov tvorí bledomodrá farba, ktorá 
má vytvárať prímorskú atmosféru. Výnimku tvorí 
prevedenie a varianty v pozitíve a negatíve. 
Doplnkové farby tvorí čierna a biela, ktoré 
sa používajú na texty a menej dôležité grafické 
prvky.
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Bledomodrá

PANTONE 306 C

RGB 0 / 174 / 239

CMYK 100 / 0 / 0 / 0

HEX #00AEEF

PANTONE BLACK 6 C

RGB 0 / 0 / 0

CMYK 75 / 68 / 67 / 90

HEX #000000

PANTONE 000 C

RGB 255 / 255 / 255

CMYK 0 / 0 / 0 / 0

HEX #FFFFFF

Čierna Biela



Základná konfigurácia loga
/Prípustné varianty/
Prípustné varianty obsahujú 9 variánt logotypu 
vrátane verzie pozitív/negatív. Tieto varianty 
je možné podľa potreby používať v printovom 
alebo digitálnom prostredí.
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Základná konfigurácia loga
/Neprípustné varianty/
Manuál nepovoľuje logotyp akokoľvek 
modifikovať, deformovať, tvarovo upravovať 
a meniť predpísanú farebnosť a jeho častí.
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Typografia
/Latikana Regular/
Latikana Regular tvorí primárny typ písma 
komplexu riymal. Tento typ písma je určený 
pre použitie v logotype a na doplnenie určitých 
častí dizajnových prvkov.

Pri práci s textom nie je dovolené:
používať deformovanie tvaru písma
(naťahovanie, splošťovanie a pod.)
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Typografia
/RB Handwriting Signature/
RB Handwriting Signature je sekundárny typ písma 
komplexu riymal. Tento typ písma je primárne 
určený pre doplnenie niektorých komerčných 
materiálov a médií.

Pri práci s textom nie je dovolené:
používať deformovanie tvaru písma
(naťahovanie, splošťovanie a pod.)
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Typografia
/Century Gothic Regular/
Century Gothic Regular je jedným 
zo sekundárnych typov písma komplexu riymal. 
Tento typ písma je určený pre použitie 
vo všetkých typoch komerčných materiálov. 
Písmo zaručuje dobrú čitateľnosť textu 
vo všetkých štandardných veľkostiach 
a vo všetkých používaných médiách.

Pri práci s textom nie je dovolené:
používať deformovanie tvaru písma
(naťahovanie, splošťovanie a pod.)
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Typografia
/Century Gothic Italic/
Century Gothic Italic je ďalším zo sekundárnych 
typov písma komplexu riymal. Tento typ písma 
je určený pre použitie vo všetkých typoch 
komerčných materiálov. Písmo zaručuje dobrú 
čitateľnosť textu vo všetkých štandardných 
veľkostiach a vo všetkých používaných médiách.

Pri práci s textom nie je dovolené:
používať deformovanie tvaru písma
(naťahovanie, splošťovanie a pod.)
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Typografia
/Century Gothic Bold/
Century Gothic Bold je v poradí štvrtým 
zo sekundárnych typov písma komplexu riymal. 
Tento typ písma je určený pre použitie 
vo všetkých typoch komerčných materiálov. 
Písmo zaručuje dobrú čitateľnosť textu 
vo všetkých štandardných veľkostiach 
a vo všetkých používaných médiách.

Pri práci s textom nie je dovolené:
používať deformovanie tvaru písma
(naťahovanie, splošťovanie a pod.)
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Typografia
/Century Gothic Bold Italic/
Century Gothic Bold Italic je posledným 
zo sekundárnych typov písma komplexu riymal. 
Tento typ písma je určený pre použitie 
vo všetkých typoch komerčných materiálov. 
Písmo zaručuje dobrú čitateľnosť textu 
vo všetkých štandardných veľkostiach 
a vo všetkých používaných médiách.

Pri práci s textom nie je dovolené:
používať deformovanie tvaru písma
(naťahovanie, splošťovanie a pod.)
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Piktogramy
/Vývoj piktogramov/
Finálnemu štýlu piktogramov predchádzalo 
množstvo návrhov, ktoré si boli až do poslednej 
chvíle veľmi podobné. 

Hlavným cieľom pri vytváraní piktogramov bolo 
ich zjednotenie s vybraným finálnym logotypom. 
Pri ich vytváraní bolo potrebné držať sa
už daného štýlu a využívať rovnaké prvky, 
Výsledkom bolo zjednotenie vizuálu piktogramov 
s logotypom. 
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Piktogramy
/Konštrukčné prvky/
Finálny vizuál piktogramov využíva rovnako 
ako logotyp jednoduché geometrické tvary. 
Tieto tvary boli použité v samotných obrazových 
znakoch a rovnako aj v ich podkladových 
formátoch.
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Piktogramy
/Finálne piktogramy/
Finálne piktogramy vznikli spojením všetkých 
návrhov dokopy a vytvorili jednotný systém 
obrazových znakov. 

Každý piktogram sa riadi prísnym rovnakým 
pravidlom konštrukčnej mriežky a využíva 
jednoduché geometrické tvary rovnako ako logo. 
Vďaka tomu spolu logo a piktogramy vytvárajú 
jednotný vizuálny štýl.
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Externá navigácia
/Európa - Afrika - Ázia/
Mapa zobrazuje polohu Spojených arabských 
emirátov v rámci kontinentov : Európa, Afrika 
a Ázia. 

Dominantným prvkom na mape je silueta 
Spojených arabských emirátov, ktorá 
je zvýraznená bledomodrou farbou.
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Externá navigácia
/Spojené arabské emiráty/
Mapa zobrazuje rozdelenie emirátov v rámci 
Spojených arabských emirátov a jej susedné 
krajiny. 

Dominantným prvkom na mape je silueta 
Spojených arabských emirátov, ktorá 
je zvýraznená bledomodrou farbou. Body 
na mape vyznačujú hlavné mestá jednotlivých 
emirátov. Hlavný a zároveň najväčší bod 
znázorňuje hlavné mesto Dubai, v ktorom 
sa nachádza hotelový komplex riymal. Na mape 
sú taktiež vyznačené hlavné ťahy.
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Externá navigácia
/Dubai - Emirát/
Mapa zobrazuje emirát - Dubai spoločne 
s jeho rozdelením podľa štvrtí a susedné emiráty. 

Dominantným prvkom na mape je silueta 
Dubaiského emirátu, ktorý je zvýraznený
bledomodrou farbou. Na mape sú taktiež 
vyznačené hlavné ťahy a vedlajšie cesty.
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Externá navigácia
/Dubai - Mesto/
Mapa zobrazuje umiestnenie hotelového 
komplexu riymal v rámci mesta Dubai, v ktorom 
sa hotel nachádza. 

Dominantným prvkom je bledomodrý bod 
označujúci polohu hotela. Na mape sú taktiež 
vyznačené hlavné ťahy, vedlajšie cesty a mestské 
uličky.
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Externá navigácia
/Jumeirah - Štvrť/
Mapa zobrazuje umiestnenie hotelového 
komplexu riymal v rámci Dubaiskej štvrti Jumeirah, 
v ktorej sa hotel nachádza. 

Dominantným prvkom je bledomodrý bod 
označujúci polohu hotela. Na mape sú taktiež 
vyznačené hlavné ťahy, vedlajšie cesty a mestské 
uličky.
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Externá navigácia
/Riymal - Ulica/
Mapa zobrazuje umiestnenie hotelového 
komplexu riymal a jeho okolia v meste Dubai. 

Dominantným prvkom je bledomodrý pôdorys 
hotelu. Na mape sú okrem hotelu vyznačené 
budovy v okolí, hlavné ťahy, vedlajšie cesty 
a ulice aj s ich názvami popismi.
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Interná navigácia
/Prierez prízemia/
Interná navigácia zobrazuje prierez prízemia 
hotelového komplexu riymal.

V priereze sú vyznačené všetky miestnosti 
nachádzajúce sa na prízemí. Miestnosti 
sú farebne rozlíšené podľa jednotlivých sekcií.
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Interná navigácia
/Prierez living podlažia/
Interná navigácia zobrazuje prierez living podlažia 
hotelového komplexu riymal.

V priereze sú vyznačené všetky miestnosti 
nachádzajúce sa na podlaží living. Miestnosti 
sú farebne rozlíšené podľa jednotlivých sekcií.
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Interná navigácia
/Prierez obytného podlažia/
Interná navigácia zobrazuje prierez obytného 
podlažia hotelového komplexu riymal.

V priereze sú vyznačené všetky miestnosti 
nachádzajúce sa na obytnom podlaží. Miestnosti 
sú farebne rozlíšené podľa jednotlivých sekcií.
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Interná navigácia
/Exteriér/
Táto navigácia zobrazuje exteriérovu časť 
hotelového komplexu riymal.

V exteriéri sú vyznačené všetky časti, ktoré 
spadajú pod vonkajšiu časť hotela. Tieto časti 
sú farebne rozlíšené podľa jednotlivých sekcií.
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Tabule
/Interné smerové tabule/
Interné smerové tabule na stenách zobrazujú 
v primárnej verzii piktogram doplnený 
o jeho popis. Piktogram sa spoločne s popisom 
nachádza na modrom roztiahnutom podklade, 
ktorý kopíruje tvar podkladov pre piktogramy. 
K modrej časti tabule prislúcha nerezová 
strieborná časť tabule, ktorá je od ostatnej časti 
oddelená. Na nerezovej tabuly sa nachádza 
smerová šipka ukazujúca smer.

Zmenšená verzia smerových tabúľ sa využíva tam, 
kde nieje potrebné využívať jej verziu s popisom. 
Taktiež je používaná aj vtedy, ak ukazuje jeden 
smer pre viacero cieľov.
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Tabule
/Externé smerové tabule/
Externé smerové tabule sú samostatne stojace 
tabule, ktoré zobrazujú piktogram alebo viacero 
piktogramov pod sebou. Piktogram 
alebo piktogramy sa nachádza na modrom 
roztiahnutom podklade, ktorý kopíruje tvar 
podkladov pre piktogramy. K modrej časti tabule 
prislúcha nerezová strieborná časť tabule, ktorá 
je k ostatnej časti prichytená tyčkou. 
Na nerezovej tabuly sa nachádza smerová šipka 
ukazujúca smer.
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Tabule
/Označovacie tabule/
Označovacie tabule na stenách zobrazujú 
piktogram alebo piktogram doplnený 
o jeho popis. Piktogram s popisom sa nachádza 
na modrom roztiahnutom podklade, ktorý 
kopíruje tvar podkladov pre piktogramy. K modrej 
časti tabule, ak je to nutné, prislúcha nerezová 
strieborná časť tabule, ktorá je od ostatnej časti 
oddelená. Na nerezovej tabuly sa nachádza 
číselný údaj.
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Tabule
/Centrálna informačná tabuľa/
Centrálna informačná tabuľa vyznačuje 
miestnosti v rámci celého objektu. Jednotlivé
miestnosti sú označené piktogramom a farebne 
rozlíšené. Farebnosť miestnosti závisí 
od toho, pre koho je miestnosť určená. 

Centrálna informačná tabuľa je vytvorená
z piatich oddelených tabúľ. Prvé tri tabule 
sa nachádzajú pod sebou a obsahujú statické 
prierezy poschodiami, na ktorých 
sú piktogramami označené miestnosti. 

Ďalšie dve tabule sú interaktivné dotykové 
displeje. Jeden z nich zobrazuje piktogramy 
na výber. Po výbere piktogramu sa na druhom 
dotykovom displeji zobrazí prierez poschodia, 
na ktorom sa miestnosť nachádza a jeho presná 
lokácia.
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/Aplikácia hotelu riymal/
Hotelový koplex riymal disponuje aj mobilnou 
aplikáciou.

Aplikácia slúži na maximálne spohodlnenie 
pobytu návštevníkov hotelu riymal. Návštevník 
má možnosť si do aplikácie pridať kartu od svojej 
izby a taktiež aj platobnú kartu, ktorou môže platiť 
v celom objekte. Ďalšia časť aplikácie obsahuje 
navigačný systém hotelu. Jednoducho si stačí 
vybrať kam chcete ísť a systém AR vás tam 
v reálnom čase zavedie. Jediné čo teda 
potrebuje návštevník pri pobyte, je jeho mobilný 
telefón.

Aplikácia si zachováva minimalistický dizajn 
s dôrazom na detaily. Využíva jednoduché 
geometrické prvky, aby si rovnako zachovala 
jednotný vizuálny štýl. 
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/Centrálna informačná tabuľa/
Vizualizácie centrálnej informačnej tabule

08/1





Vizualizácie
/Piktogramy/
Vizualizácie piktogramov
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/Interné smerové tabule/
Vizualizácie interných smerových tabúľ
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/Externé smerové tabule/
Vizualizácie externých smerových tabúľ
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/Označovacie tabule/
Vizualizácie označovacích tabúľ
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/Logo/
Vizualizácie loga
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