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Piktogram 

V tomto zadaní sa budeme venovať obrazu – piktogramu, ktorý sprevádza človeka počas jeho 

evolúcie vo vizuálnej komunikácii a vytvoreniu piktogramovej rady. 
Piktogram je grafický  znak - ideogram znázorňujúci pojem alebo oznámenie obrazovo, ktorého podoba 

a čítanie nie je pevne stanovené a neviaže sa na určitý ľudský jazyk, kultúru.  

Už prehistorické civilizácie kreslili na steny piktogramy, z ktorých sa neskôr vyvinuli obrázkové písma. 

Piktogram zobrazoval konkrétny predmet, spojením niekoľkých piktogramov vznikol ideogram – pojem, 

idea, nie zvuková podoba slova. Zložitejšie ideogramy sú hieroglyfy – obrázkové písmo. 

                                                         
 

    
 

Piktogram má široké uplatnenie vo vizuálnej komunikácii, v odovzdávaní informácií v rôznych oblastiach 

ľudskej činnosti. 

Objavoval sa  v stredoveku ako ochranná značka, vývesný štít remeselnikov.Vznikom miest sa stával 

súčasťou erbov, vlajok označujúce rody-skupinu ľudí. Rozvoj automobilizmu  v roku 1909 si vyžiadal 

vytvorenie prvého dopravného značenia - piktogramovej rady. Otto Neurath (filozof ) a Gerd Arntz 

(grafik) v roku 1936 vyvinuli ISOTYPE - systém piktogramov a pravidiel pre ich výstavbu, aby aj zložité 

informácie boli vyjadrené jasne a prehľadne. 

 

Egyptské hieroglyfy. 

Posledný hieroglyfický jazyk na zemi , ktorý sa stále 

používa v Naxi v južnej Číne. 

Symboly  písma Dangba sú systémom 

piktografických piktogramov počiatky pred 7 000 r. 

 

Nástenné maľby 

v jaskyni Altamira,  

Španielslo. 

Zrozumiteľnosť a jednoduchosť prenosu akýchkoľvek informácií v obrazoch 

umožňuje použitie piktogramov aj v modernom, digitálnom svete ako 

informačná grafika – infografika. Niekedy sa v tejto súvislosti používajú aj  

nasledujúce pojmy: symbol, emblém, ikona, logo. 

Piktogram  ako obrazový symbol  funguje buď samostatne, alebo prevádza 

textovú časť.  
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Piktogramy sa používajú aj v športových súťažiach, neoddeliteľnou súčasťou olympijských hier sú  
od roku 1936 a to v lete aj v zime. Štylizované postavy ľahko sprostredkujú informácie návštevníkom 
a účastníkom, ktorí majú rozmanité jazykové a kultúrne zázemie.  

 
Olympijské hry Tokio 2020 (preložené na rok 2021) grafický dizajnér Masaaki Hiromura  z úcty k tradícii 
nadviazal na piktogramy z roku 1964. Prvý raz v histórii olimpijských hier boli športové piktogramy 
animované -  vytvorené kinetické športové piktogramy.       https://www.youtube.com/watch?v=0Wmwc8u98lI 

Ukážka štylizácie. 

                      
Concept video of the Olympic Games Tokyo 2020 sport pictograms - YouTube 
Olympic Games Pictograms | Design Focus - YouTube 

 

  

 

 

 

                                                    
  https://www.theolympicdesign.com/olympic-design/pictograms/grenoble-1968/ 

              

           

Piktogramová rada je súbor piktogramov, ktoré majú mnoho spoločných znakov, vykazujú obsahovú 

formálnu, štýlovú jednotu. Niektoré piktogramy v navigačných systémoch sú rovnaké pre celý svet, 

oblasť, štát, mesto, inštitúcie. Vizuálne symboly vytvárajú univerzálny jazyk, ktorému rozumie každý. 

 

 

 

 

Športové piktogrami navrhnuté grafickými dizajnérmi, ktoré informujú o jednotlivých športových 

disciplýnach a zároveň nesú stopu kultúry hosťujúcej krajiny, doby vzniku.   

 

Beijing 2008 – 

Športové piktogramy 

Dizajnéri: Hang Hai 

& Wang Jie 

Použili písomnú 

formu starých 

pečatí, znakov. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Wmwc8u98lI
https://www.youtube.com/watch?v=W5Vbqq3UQDo&list=RDCMUChAu4dQjR2vyR5baXOtMvVA&start_radio=1&t=14
https://www.youtube.com/watch?v=-188cpa6ZAc
https://www.theolympicdesign.com/olympic-design/pictograms/grenoble-1968/
javascript:;
javascript:;
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Lillehammer 1994: Dizajnér: Sarah 
E. Rosenbaum / Designgruppen'94 
Inšpiráciou boli nórske skalné maľby 
staré niekoľko tisíc rokov. 

Turín 2006 - Športové 
piktogramy 
Dizajnér: Elise 
Thomason / Iconologic 
Ako prvý používa 
priehľadnosť, ktorá 
vytvára hĺbku 
a trojrozmerný pocit. 

 

Grenoble 1968 -  športové 

piktogramy. 

Túto výbornú sériu piktogramov 

ovplyvnil Op Art. 

Pocit rýchlosti a pohybu sa vytvára 

integráciou štylizovaných figúr do 

typickej športovej pózy 

a dynamiky, čiernych a bielych línií. 

Piktogramy tak vyžarujú 

dynamiku.Išlo o úplne nový prístup 

k návrhu piktogramu.Duch doby 

a pohyb figúr v kompozícii 

s vysokou estetickou hodnotou je 

dielo  dizajnéra  Roberta Excoffona. 
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Vytvorte piktogram, piktogramový rad - odovzdajte obrazom informáciu. 
Zamerajte sa pri navrhovaní a realizácii piktogramu na : 

 zrozumiteľnosť obrazu a jednotný dojem piktogramovej rady. 

 hlavný zobrazený motív figúra, figúra v pohybe, zviera, predmety, javy  

o starší žiaci farebne vyjadrite líniou, tvarom rýchlosť a pohyb štylizovanou figúrou v 

typickej športovej póze, inšpiráciu pre vyjadrenie pohybu môžete hľadať vo fotografiách 

športovcov. 

o mladší žiaci môžu farebne kresbou zobraziť statickú figúru, zviera, javy, pedmety, 

vytvoriť piktogram kolážou - vyskladať motív z geometrických tvarov vystrihnutých 

z papiera  ukladať , alebo aj lepiť na podklad (ukážky riešenia: Tangram, Premena plochy 

na strane č.9). 

 tematický celok, obsah: šport, rodina, domov, činnosti, príroda, počasie, ekológia, voľný čas, 

hudba, ročné obdobia. 

 vymedzenie počtu piktogramovej rady (minimálne dva).  

 formát piktogramu zvoľte štvorec, alebo kruh (veľkosť jedného piktogramu min.5x5cm). 

 čiaru, plochu, tvar, farbu  - výtvarné prostriedky, ktorými vytvoríte piktogram.  

Čiaru je dobré si zvoliť jednotnú hrúbku ( optimálna je jedna dvadsatina z vybraného štorcového 

formátu). Ukončenie čiary rovnaké  napr. oblé, ostré. Farba má dôležitú funkciu pri odovzdávaní 

informácii. Využite dvojicu kontrastných farieb, jedna by mala dominovať, druhá byť doplnkom. Dôležitý 

je aj kontrast s okolím piktogramu. 

Tvar, veľkosť zobrazených elementov si zachováva hierarchiu (menší, väčší ), ale nie skutočný pomer. 

Skicovaním – voľnou kresbou ceruzkou si najskôr načrtnite svoje nápady, koncepty na  papier. 

Štylizujte - postupne  zjednodušujte formu, tvar motívu vynechávaním detailov, obrysových tvarov –

siluety (pohľad z boku alebo  spredu ) abstrahujte do prvkov geometrických alebo výtvarne voľnejších 

tvarov. 

Finálny návrh motívu, môže byť precízne konštruovaný pomocou geometrickej mriežky – gridu, ktorá 

pomáha udržať jednotný vizuálny štýl pri tvorbe rady piktogramov ( vhodný spôsob pre starších žiakov). 

Technika  kresba ceruzkou, fixami, kombinácia koláže a kresby. 

 

Piktogramy  

z letných 

olympijských 

hier  

v Aténach, 

2004. 
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Geometrická 

konštrukcia 

pomocou mriežky 

- grid. 

 

Barcelona 1992 

Španielsko    , 

Štylizácia, kde je   

výtvarne voľnejší štýl. 

 

Piktogram olympijských 

hier v Mníchove, Otl 

Aicher systémová štúdia  

pre piktogram. 

Ukážky 

postupnej 

štylizácie. 

motívu. 
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Španielsky maliar Kubizmu Pablo Picasso, 

Štylizácia býka 1945 

 

Americký umelec Pop ArtuRoy  Lichtenstein,  
Séria býkov, 1974 

Fulla Generátor, je online aplikácia na základe 

daného mena vygenerujte portrét v štýle 

Fullových Kresieb z rokov 1956-1960. 

https://www.setuptype.com/x/fulla/ 

 

Vytvorilo Setup štúdio písmového a grafického 

dizajnu 

Digital — 2016 

 

Štylizácie v tvorbe výtvarných umelcov. 

 

 Bauhaus  r.1926, 

Wassily Kandisky 

rozvíjal teórie 

kompozície čistých línií 

 

https://www.setuptype.com/x/fulla/
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U k á ž k y 

piktogramov 
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Schéma 

rozdelenia 

štvorca 

Tangram je najstarší známy mechanický hlavolam na svete, pôvodom zo starej Číny. Začiatkom 19. storočia 

sa rozšíril po západnej Európe a v Severnej Amerike, kde dostal meno Tangram. 
Tangram je štvorec, rozdelený premysleným spôsobom na sedem častí, z ktorých možno zostavovať rôzne 
geometrické obrazce, predmety, siluety zvierat a ľudských postáv. Najskôr zostavte rôzne obrazce podľa 
predlohy. Ďalším spôsobom hry je vytváranie vlastných obrazcov.  
Na vytvorenie tangramu použite tvrdší výkres. Štvorec vyfarbite pred rozstrihaním. 
Originálne zostavy si zaznamenajte odfotením. 

 
 

 

Príklad riešenia 

Premeny plochy. 
Východiskové plochy pravouhlé, trojuholníkové, viacuholníkové a kruhové čleňte strihaním (trhaním) 

pomocou zvislých, vodorovných, šikmých, oblúkových, pravidelných a nepravidelných línií. Posúvaním, 

znásobovaním, vyklápaním a lepením vytvárajte nové plošné kompozície. Použite všetky vzniknuté časti. 

Experimentujte a hľadajte ďalšie možné varianty riešenia. 

Vyskúšajte východiskové plochy geometrických tvarov obmeniť, nahradiť napr. motívom zvierat a lepením 

na kruhový alebo štvorcový podklad si môžete vytvoriť piktogram. Využívajte techniku koláže. 

Želám Vám, aby ste v tvorbe piktogramu, svojou neopakovateľnou stopou jedinečnosti tromfli, aj Fulla Generátor. 

 Učiteľka Helena Migrová 

 

 


