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ANOTACE  

KRČOVÁ, Stanislava. Studie činnosti krizového štábu. Ostrava, 2014, 165 s. Diplomová 

práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí 

práce: Ing. Petr Berglowiec. 

Předložená diplomová práce se věnuje problematice činnosti krizového štábu, především 

dokumentační činnosti, a mapové symbolice pro řešení mimořádných událostí a krizových 

situací. V práci je provedena dekompozice systému bezpečnostní dokumentace krizových 

štábů. Dále obsahuje rešerši současných, ale i v minulosti používaných, znakových sad pro 

potřeby krizového řízení, jak v České republice, tak i ve světě. Na základě rozboru 

dostupných dokumentů pro dokumentační činnost krizového štábu, vázaných na rozhodovací 

procesy, a znakových sad pro krizové řízení byla navržena Metodika pro tvorbu vybrané 

dokumentační činnosti krizového štábu včetně návrhu grafických značek využitelných pro 

činnost krizových štábů na úrovni obce s rozšířenou působností. Konkrétním výstupem je 

sada formulářů a grafických značek využitelných pro práci krizových štábů obcí s rozšířenou 

působností při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací. 

Klíčová slova: krizové řízení; krizový štáb; dokumentace; mapová symbolika; znaková sada. 

  



 

 

ANNOTATION 

KRČOVÁ, Stanislava. Study of Activities of the Crisis Staff. Ostrava, 2014, 165 pages. 

Diploma thesis. VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of Safety Engineering. 

Supervisor: Ing. Petr Berglowiec. 

This thesis deals with the functioning of the crisis staff, particularly with the documentation 

and map symbolism in case of emergency. For the purpose of this thesis, the decomposition 

of the system of the safety documentation of the crisis staff was done. The thesis includes the 

research of current and past sign sets used in crisis management, both in the Czech republic 

and abroad. Based on the analysis of available documents made for the documentation 

activities of the crisis staff dependant on the decision-making processes of the crisis staff, 

including the sign sets for crisis management, the Methodology for the creation of selected 

documentation of the crisis staff and the design of the graphic signs that can be used in 

solving of the emergency situations on the level of municipalities with extended competence, 

was designed. The concrete outcome of this work is a set of forms and graphic signs that can 

be used for the work of crisis staff of the municipalities with extended competence when 

dealing with states of emergency. 

Key words: crisis management; crisis staff; documentation; map symbology; character set. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AČR   Armáda České republiky 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ČR   Česká republika 

GIS   Geografický informační systém 

GŘ HZS ČR  Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

HZS   Hasičský záchranný sbor 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

KŠ   Krizový štáb 

OPIS   Operační a informační středisko 

ORP   Obec s rozšířenou působností 

PČR   Policie České republiky 

ÚKŠ   Ústřední krizový štáb 

USA   Spojené státy americké 

ZZS   Zdravotnická záchranná služba 
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ÚVOD 

Na celém světě dochází neustále k různým mimořádným událostem, které 

způsobují škody v různých sférách každodenního života. Krizové situace jako takové 

(např. v ČR jde o situace, kdy byl vyhlášen jeden z krizových stavů) sice nemusejí nastávat 

každý den, ale jejich rozsah a důsledky jsou markantnější než „jen“ v případě mimořádné 

události. Společnost je stále ohrožována mimořádnými událostmi i krizovými situacemi. 

V tomto kontextu se čím dál větší pozornost, jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni, 

věnuje oblasti krizového řízení. Základním úkolem krizového řízení je právě těmto 

mimořádným událostem a krizovým situacím předcházet, eliminovat jejich průběh a 

odstraňovat jejich následky. Na mezinárodní úrovni vznikají snahy, jak zmírnit či úplně 

zamezit dopadu těchto událostí na životy a zdraví obyvatelstva, majetek nebo životní 

prostředí. V dosažení těchto cílů krizového řízení hrají nezastupitelnou roli krizové štáby 

územních celků, především krizové štáby krajů a obcí s rozšířenou působností, které 

koordinují řešení mimořádné události nebo krizové situace ve své územní působnosti.  

Činnost krizových štábů je provázena zpracováváním a vedením různé 

dokumentace. Vzhledem k tomu, že krizové štáby pracují v časové tísni, mají často 

předpřipraveny různé protokoly a formuláře. Struktura ani forma této dokumentace není 

nikde, až na výjimky, zakotvena, proto se často může u jednotlivých krizových štábů lišit. 

Bylo by vhodné tuto dokumentaci standardizovat a vytvořit. Vzhledem k množství 

zpracovávaných dokumentů se jeví jako optimální, integrovat dokumenty do větších celků. 

Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro tvorbu vybrané dokumentační činnosti 

krizového štábu. 

Pro činnost krizových štábů, tedy pro řešení mimořádné události nebo krizové 

situace, jsou také nezbytná kvalitní prostorová data a informace. Je nutné mít dostatek 

informací zejména o území, které bylo postiženo mimořádnou událostí nebo krizovou 

situací, o oblastech s výskytem nebezpečných látek, o umístění bezpečnostně významných 

objektů (bodů zájmu), o rozsahu poškození nebo zničení objektů, o možnostech a způsobu 

evakuace a o ohrožených nebo zraněných osobách a majetku obyvatel. K zobrazení těchto 

informací se čím dál častěji využívají moderní informační technologie. Jejich významnou 

součástí je i kartografická vizualizace, která se snaží interpretovat události a jevy, které 
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provází průběh mimořádných událostí nebo krizových situací. Jedním z velmi důležitých 

prvků kartografické vizualizace je mapová symbolika (znakové sady). Hlavním úkolem 

kartografické vizualizace je vyjádření jevů, skutečností a vztahů mezi nimi pomocí znaků. 

V současnosti je velkým problémem v oblasti krizového řízení nedostatek 

standardizovaných znakových sad, což brání přenosu informací a rychlejšímu rozhodování. 

Řadu možností k vyřešení těchto nedostatků v komunikaci na všech úrovních krizového 

řízení poskytují geografické informační systémy. Jako vhodné řešení se jeví vytvoření 

standardizované znakové sady pro podporu činnosti orgánů krizového řízení. Diplomová 

práce se zabývá návrhem systému znaků, které by umožnily zobrazení objektů a jevů 

z oblasti krizového řízení a byly by využitelné pro činnost krizových štábů. 

Hlavním cílem této diplomové práce je návrh metodiky pro vybrané dokumentační 

činnosti krizového štábu včetně návrhu grafických značek. Za tímto účelem bude 

provedena analýza činnosti krizového štábu se zaměřením na činnost stálé pracovní 

skupiny, dekompozice systému bezpečnostní dokumentace a rešerše dostupných 

znakových sad používaných v oblasti krizového řízení v České republice i ve světě. 
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REŠERŠE 

Ministerstvo vnitra. Směrnice Ministerstva vnitra č.j.: PO-4536/IZS-2001, kterou se 

stanoví organizační uspořádání krizového štábu kraje, okresu a obce, jeho uvedení do 

pohotovosti, a vedení dokumentace. Praha, 2001. [9] 

 Stanovuje organizační uspořádání krizového štábu kraje, okresu a obce. Směrnice 

již není platná, ale oproti směrnici z roku 2011 specifikuje mnohem detailněji 

požadavky na strukturu krizového štábu a jednotlivé úkoly členů krizového štábu. 

Ministerstvo vnitra. Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011, kterou 

se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového 

štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce. Praha, 2011. [11] 

 Stanovuje jednotná pravidla pro organizační uspořádání krizového štábu kraje, 

ORP a obce. Již však není striktně vymezeno složení krizového štábu s určením 

povinností jednotlivých členů. 

ADAMEC, Vilém. Dokumentační činnosti krizového štábu. In: XXI. ročníku mezinárodní 

konference Požární ochrana 2012. Ostrava: VŠB - TUO, 5. – 6. září 2012. [21] 

 Tento příspěvek přibližuje problematiku vedení dokumentace krizového štábu 

v podmínkách nově vydávaných pokynů. Součástí příspěvku je popis a vymezení 

forem činnosti krizového štábu a návrh na integraci požadovaných dokumentů, 

zpracovávaných krizovými štáby, do větších celků. 

ZDRÁHAL, Karel. Návrh dokumentace krizového štábu pro konkrétní ORP. Ostrava, 

2013. Diplomová práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství. [20] 

 Tato diplomová práce se zabývá návrhem struktury a formy dokumentace 

krizového štábu obce s rozšířenou působností. Východiskem návrhu je analýza 

požadavků kladených na dokumentaci. Součástí práce je zmapování aktuální 

situace v oblasti dokumentace krizových štábů obcí s rozšířenou působností v rámci 

České republiky. 
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NAVRÁTILOVÁ Monika. Návrh znakových sad pro krizový management. Brno, 2007. 

Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta. [31] 

 Diplomová práce se zabývá návrhem systému znaků pro vizualizaci objektů a jevů 

z oblasti krizového řízení. V práci je provedena analýza stávajících znakových sad 

používaných v krizovém řízení u nás a ve světě. Navržená znaková sada byla 

analyzována pro vhodnost vizualizace v elektronické podobě na různých typech 

zobrazovacích jednotek. 

TAJOVSKÁ, K. Mapová symbolika v krizovém řízení. Brno, 2011. Disertační práce. 

Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta. [32] 

 Tato disertační práce se zabývá mapovou symbolikou používanou v krizovém 

řízení. Obsahuje rešerši používaných způsobů kartografické vizualizace a mapové 

symboliky ve světě i v podmínkách České republiky a návrh znakových sad 

určených pro krizové řízení. 

DUDA, Petr. Zmapování stavu stacionárních znakových soustav v integrovaném 

záchranném systému. Brno, 2007. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně, 

Přírodovědecká fakulta. [50] 

 Bakalářská práce obsahuje rešerši v současnosti používaných analogových 

a digitálních map v krizovém řízení a integrovaném záchranném systému. V této 

práci je proveden rozbor znakových sad těchto map, na jehož základě byl 

vypracován návrh základní koncepce tvorby znakových sad pro jejich jednotné 

používání ve všech složkách integrovaného záchranného systému. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 
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1. BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 

„Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích 

demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je základní 

povinností státu.“ [1] 

Bezpečnost je v České republice založena na principu zajištění bezpečnosti 

jednotlivce, tedy na ochraně jeho života, zdraví a majetku. Pro zajištění bezpečnosti státu 

je v ČR vytvořen bezpečnostní systém. Bezpečnostní systém je ústředním nástrojem pro 

tvorbu a realizaci bezpečnostní politiky v ČR. Systém působí v rámci území ČR, ale je také 

úzce propojen s mezinárodními institucemi jako Severoatlantická aliance, Evropská unie, 

Organizace spojených národů, Světová zdravotnická organizace atd. Jde o komplexní 

systém, který zajišťuje bezpečnost ČR ve vzájemné propojenosti různých rovin (politická, 

vojenská, vnitřní bezpečnost a ochrana obyvatelstva, hospodářská, finanční, sociální). 

Tento systém musí být schopen adekvátně a operativně reagovat na rizika a hrozby 

a zároveň koncepčně a dlouhodobě reagovat na měnící se bezpečnostní prostředí. 

Cílem bezpečnostního systému je zajištění bezpečnosti ČR, ochraňování 

a prosazování bezpečnostních zájmů ČR. Tyto zájmy lze rozdělit na životní, strategické 

a další významné zájmy. Životní zájmy jsou nezbytné k zajištění existence ČR, územní 

celistvosti a politické nezávislosti, obraně demokracie a ochraně základních lidských práv 

a svobod. Naplňování strategických zájmů slouží k ochraně životních zájmů (např. 

bezpečnost a stabilita zejména v euroatlantickém prostoru, prevence a zvládání místních 

a regionálních konfliktů, zajištění vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatelstva), k zajištění 

společenského rozvoje a prosperity ČR. Další významné zájmy přispívají k zabezpečení 

životních a strategických zájmů a zvyšují odolnost vůči bezpečnostním hrozbám 

(např. snižování kriminality, rozvoj občanských sdružení, ochrana životního prostředí). [2] 

Hlavní funkcí bezpečnostního systému je řízení a koordinace činnosti jeho 

jednotlivých prvků při zajišťování bezpečnosti zájmů, při vzniku krizových situací nebo 

v době přímé hrozby. Bezpečnostní systém je tvořen příslušnými prvky zákonodárné, 

výkonné a soudní moci, územní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, které se 

podílí na zajišťování bezpečnosti státu. Struktura bezpečnostního systému zahrnuje 

především prezidenta republiky, Parlament ČR, vládu, Bezpečnostní radu a její pracovní 
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orgány (Ústřední krizový štáb), ministerstva a jiné ústřední správní úřady, krajské a obecní 

úřady a jejich výkonné orgány krizového řízení (bezpečnostní rady a krizové štáby), 

ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a záchranné či havarijní 

služby. [2] 

Základním koncepčním dokumentem, který odráží bezpečnostní zájmy a potřeby 

ČR v kontextu vyvíjejícího se bezpečnostního prostředí, je Bezpečnostní strategie České 

republiky z roku 2011. Z tohoto dokumentu vyplývá také snaha ČR o systematický rozvoj 

a posilování systému a nástrojů krizového řízení, přípravy na řešení krizových situací 

nevojenského charakteru a pro zvládání jejich dopadů. 

Krizové řízení a jeho specifika 

Základním legislativním dokumentem, který definuje krizové řízení, je krizový 

zákon. Tento zákon definuje krizové řízení jako „souhrn řídících činností orgánů 

krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, 

organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou 

na krizové situace a jejich řešením nebo ochranou kritické infrastruktury“. [3] 

Obecně lze pojem krizového řízení definovat jako ucelený soubor legislativních, 

organizačních, personálních, finančních, technických a materiálních opatření a vazeb, které 

jsou uplatňovány v hierarchizovaném a funkčně propojeném systému věcně příslušných 

orgánů veřejné správy, právnických a fyzických osob. Jeho cílem je minimalizovat 

možnosti vzniku krize nebo redukovat rozsah škod a minimalizovat dobu trvání krize. 

Součástí krizového řízení je také odstraňování následků krizových situací a obnova 

systému do původního nebo lepšího stavu. Výstupem tohoto systému je připravenost 

daného území na mimořádné události a krizové situace, které toto území mohou 

postihnout. [4] 

Krizový zákon spolu se zákonem o bezpečnosti vymezují postavení a působnost orgánů 

krizového řízení pro oblast nevojenských krizových situací. Orgány krizového řízení 

zajišťují připravenost daného území na krizové situace. Mezi tyto orgány patří vláda, 

ministerstva a jiné ústřední správní úřady, orgány kraje a další orgány s působností 

na území kraje (hejtman, krajský úřad, HZS kraje, Policie České republiky), orgány ORP 

(starosta ORP, obecní úřad ORP), orgány obce (starosta, obecní úřad) a ostatní orgány 
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s územní působností – pracovní orgány krizového řízení (bezpečnostní rady a krizové 

štáby). [1] [3] 

Na následujícím obrázku (Obrázek 1) je znázorněna struktura orgánů krizového řízení 

v ČR. 

 

Obrázek 1: Struktura orgánů krizového řízení 

Zdroj: Upraveno dle [3] 

 

Proces krizového řízení lze rozdělit na 2 fáze – přípravnou a realizační. V přípravné 

fázi se snažíme samotné krizové situaci předcházet, tedy zamezit jejímu vzniku nebo 

alespoň zmírnit její negativní dopady. Přípravná fáze zahrnuje krizové plánování a zajištění 

připravenosti území. Tyto úlohy plní především bezpečnostní rady, což jsou poradní 

orgány daného zřizovatele pro přípravu na krizové situace. Fáze realizační nastává 

v situaci, kdy již byl vyhlášen některý z krizových stavů a nastala tak krizová situace. 

Prioritou v realizační fázi je řešení krizové situace a následné zajištění obnovy postiženého 

území. Tyto činnosti koordinují krizové štáby, což jsou pracovní orgány zřizovatele 

pro řešení krizové situace. [5] 
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Pokud mimořádná událost dosahuje takových rozměrů, že pro její řešení není 

dostatek sil a prostředků a nestačí standardní opatření, je třeba získat další zdroje 

a oprávnění zákonem stanoveným způsobem. V tuto chvíli je nezbytné vyhlásit jeden 

z krizových stavů. Z mimořádné události se stane krizová situace. [6] Podle současné 

legislativy existují v ČR čtyři krizové stavy: 

 stav nebezpečí – vyhlašuje hejtman pro území kraje nebo jeho část na dobu 

nejvýše 30 dnů [3], 

 nouzový stav – vyhlašuje vláda pro část nebo celé území státu na dobu nejvýše 

30 dnů [1], 

 stav ohrožení státu – vyhlašuje Parlament na návrh vlády pro část nebo celé 

území státu [1], 

 válečný stav – vyhlašuje Parlament pro celé území státu [1] [7]. 

Jednotlivé krizové situace lze provázat s krizovými stavy. Tyto vazby jsou 

znázorněny na obrázku (Obrázek 2). 

 

Obrázek 2: Vzájemný vztah mezi krizovými situacemi a krizovými stavy 

Zdroj: Upraveno dle [6] 
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2. KRIZOVÉ ŠTÁBY 

Jak již bylo uvedeno výše, pokud běžná opatření pro řešení mimořádných událostí 

nestačí, je třeba vyhlásit jeden z krizových stavů. Z mimořádné události se tak stane 

krizová situace, pro jejíž řešení se v ČR zřizují krizové štáby na různých úrovních. 

Nepřetržité fungování krizového štábu zajišťuje jeho stálá pracovní skupina. Základním 

úkolem krizových štábů je tedy řešit vzniklé krizové situace, resp. mimořádné události.  

2.1. Vymezení krizového štábu 

Podle krizového zákona jsou krizové štáby orgány krizového řízení s územní 

působností. Jde o pracovní orgány jednotlivých zřizovatelů (představitelů veřejné správy) 

pro řešení krizových situací. [3] 

Podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů může použít představitel veřejné správy (hejtman, starosta ORP) krizový 

štáb pro koordinaci záchranných a likvidačních prací po vzniku mimořádné události. [8] 

Krizový štáb je tedy výkonným orgánem zřizovatele pro řešení mimořádných 

událostí a krizových situací a pro zmírnění jejich následků. 

2.2. Aktivace a použití krizových štábů 

Na pokyn vedoucího krizového štábu se svolává krizový štáb pro řešení mimořádné 

události nebo krizové situace. Vedoucí současně stanoví čas a místo úvodního zasedání 

a rozsah svolání stálé pracovní skupiny. Krizový štáb zasedá tedy operativně a jeho 

nepřetržitý provoz zajišťuje stálá pracovní skupina. Vedoucí krizových štábů pak 

zabezpečují součinnost, jednotnost a soulad orgánů veřejné správy nebo složek IZS 

při plnění jejich úkolů souvisejících s řešením krizové situace. [9] [11] 

Pokyn vedoucího ke svolání členů krizového štábu realizuje příslušné operační 

a informační středisko IZS. OPIS IZS následně povolá jednotlivé členy krizového štábu 

(členy stálé pracovní skupiny a příslušné bezpečnostní rady) a dále pak musí informovat 

nadřízené OPIS. [11] 
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Pokud orgán krizového řízení disponuje bezpečnostní radou, používá krizový štáb 

jako svůj pracovní orgán k řešení mimořádných událostí a krizových situací. Pokud 

bezpečnostní radou nedisponuje, využívá orgán krizového řízení krizový štáb také 

k přípravě na krizové situace. 

Krizové štáby jsou svolávány představiteli veřejné správy v následujících 

případech: 

 po vyhlášení krizového stavu k řešení krizové situace [3], 

 pro koordinaci záchranných a likvidačních prací po vzniku mimořádné 

události [8], 

 k ověření činnosti při taktických a prověřovacích cvičeních [10]. 

Aktivace a činnost krizových štábů je zdokonalována a prověřována cvičeními 

nejméně jedenkrát ročně. 

2.3. Typy krizových štábů 

Krizové štáby jsou zřizovány na všech stupních územní působnosti a také u 

ostatních orgánů a organizací. Podle zřizovatele lze tedy rozdělit krizové štáby na dvě 

skupiny [6]: 

1. zřizovatelem jsou orgány s územní působností, 

2. zřizovatelem jsou ostatní orgány nebo organizace. 

Mezi orgány s územní působností patří Ústřední krizový štáb, krizový štáb kraje, 

krizový štáb ORP a krizový štáb obce (Obrázek 3). Do druhé skupiny patří krizové 

štáby ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů (např. Ministerstvo obrany, 

Ministerstvo vnitra, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost), krizové štáby ostatních státních orgánů (např. Celní správa, Úřady práce, 

Česká správa sociálního zabezpečení) a krizové štáby právnických a podnikajících 

fyzických osob (např. subjekty kritické infrastruktury). 

Kromě posledního typu krizového štábu, tedy KŠ právnických a podnikajících 

fyzických osob, lze ostatní úrovně nalézt víceméně v ustanoveních krizového zákona. 

Zmínku o KŠ právnických a podnikajících fyzických osob lze nalézt například v Metodice 

zpracování plánů krizové připravenosti. Plán krizové připravenosti je nástroj pro zajištění 

připravenosti právnických a podnikajících fyzických osob na krizové situace. Součástí 
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plánu krizové připravenosti je dle čl. 3 odst. c) Metodiky zpracování plánů krizové 

připravenosti definování orgánů vytvořených a aktivovaných za účelem řešení krizové 

situace. [13] Těmito orgány mohou být právě krizové štáby. 

 

Obrázek 3: Orgány s územní působností 

Zdroj: Upraveno dle [3] 

V následujících odstavcích budou ve stručnosti uvedeny základní informace 

o krizových štábech orgánů s územní působností, a to na úrovni krajů a ORP. 

Krizový štáb kraje 

KŠ kraje je pracovním orgánem hejtmana kraje pro řešení krizových situací. 

Předsedou je hejtman, který jmenuje členy krizového štábu. [3] KŠ kraje projednává 

možnosti řešení krizové situace, navrhuje opatření hejtmanovi, zejména na základě 

podkladů členů bezpečnostní rady kraje a stálé pracovní skupiny KŠ kraje. [12] 

Zřízení a činnost KŠ kraje upravuje krizový zákon. [3] Další podrobnosti (obsah 

činnosti a složení KŠ) stanovuje nařízení vlády č. 462/2000 Sb. [12] Organizační 

uspořádání KŠ kraje je dáno Směrnicí Ministerstva vnitra z roku 2011. [11] 

Krizový štáb ORP 

KŠ ORP je pracovním orgánem starosty ORP pro řešení krizových situací. 

Předsedou je starosta ORP, který jmenuje členy krizového štábu. [3] KŠ ORP projednává 

možnosti řešení krizové situace, navrhuje opatření starostovi ORP, zejména na základě 

podkladů členů bezpečnostní rady ORP a stálé pracovní skupiny KŠ ORP. [12] 

Zřízení a činnost KŠ ORP upravuje krizový zákon. [3] Další podrobnosti (obsah 

činnosti a složení KŠ) stanovuje nařízení vlády č. 462/2000 Sb. [12] Organizační 

uspořádání KŠ ORP je dáno Směrnicí Ministerstva vnitra z roku 2011. [11] 
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2.4. Složení krizových štábů 

V této kapitole bude popsáno složení krizových štábů na úrovni kraje a ORP. 

Vedoucí krizového štábu stanoví základní organizační schéma krizového štábu 

při jeho zřízení v souladu se zvláštním právním předpisem, s přihlédnutím k místním 

podmínkám, především specifickým rizikům a hrozbám. [12] Toto schéma následně 

zveřejní vhodným způsobem, např. vydáním Statutu krizového štábu nebo jiným 

způsobem. Součástí této dokumentace je neveřejná příloha, která slouží pouze pro potřeby 

krizového štábu a obsahuje podrobnější informace o složení krizového štábu (osobní 

údaje,; zákonem chráněné údaje o právnických nebo podnikajících fyzických osobách, 

které krizový štáb využívá pro svou činnost; podrobnosti o místě výkonu činnosti 

krizového štábu, jeho technickém vybavení a materiálním nebo personálním zabezpečení). 

Složení KŠ kraje a ORP je definováno v nařízení vlády č. 462/2000 Sb. [12] 

Předsedou KŠ kraje je hejtman kraje, který jmenuje členy KŠ kraje a obdobně předsedou 

KŠ ORP je starosta ORP, který jmenuje členy KŠ ORP. [3] Členy krizového štábu jsou 

členové příslušné bezpečnostní rady kraje nebo ORP a členové stálé pracovní skupiny. 

Organizační struktura KŠ kraje a ORP včetně struktury příslušných bezpečnostních rad 

je znázorněna v přílohách (Příloha č. 1; Příloha č. 2). 

2.5. Činnost krizových štábů – řízení zdolávání krizových situací 

Tato kapitola je věnována činnosti krizových štábů krajů a ORP a zaměřuje 

se především na činnost stálé pracovní skupiny krizového štábu, která vede v konečném 

důsledku k překonání mimořádných událostí a krizových situací. Po drobných úpravách lze 

problematiku aplikovat i pro nižší úroveň územní veřejné správy (obec). 

K zabezpečení činnosti krizového štábu se zpracovává statut, jednací řád nebo jiný 

předpis upravující vykonávané činnosti v krizovém štábu. 

KŠ krajů svolávají příslušní hejtmani a KŠ ORP svolávají příslušní starostové ORP. 

Krizový štáb je svolán v případě, že [12]: 

 je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část, která spadá 

do působnosti orgánu krizového řízení, 

 je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území, které spadá do působnosti orgánu 

krizového řízení nebo pro jeho část, 
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 je použit ke koordinaci záchranných a likvidačních prací, 

 je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných 

a likvidačních prací, 

 jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek 

IZS nebo 

 je tento postup nutný pro řešení mimořádné události a není splněna žádná 

z výše uvedených podmínek. 

Hlavním úkolem krizových štábů je hledání a projednávání možnosti řešení krizové 

situace a návrh vhodných opatření hejtmanovi, příp. starostovi ORP. Tato opatření jsou 

navrhována na základě podkladů členů bezpečnostní rady a stálé pracovní skupiny. [12] 

Řízení zdolávání mimořádných událostí a krizových situací probíhá na třech 

úrovních – taktické, operační a strategické. Taktická úroveň řízení spočívá v koordinaci 

záchranných a likvidačních prací na místě zásahu prostřednictvím velitele zásahu. 

Operační úroveň řízení je organizována a řízena z úrovně operačních středisek základních 

složek IZS a OPIS IZS. Strategická úroveň řízení probíhá na strategické úrovni starosty 

obce, starosty ORP, hejtmana kraje, Ministerstva vnitra nebo vlády. Při řízení zdolávaní 

krizí ze strategické úrovně využívají příslušné orgány krizové štáby. Krizové štáby 

připravují podklady pro rozhodování zřizovatele krizového štábu, který odpovídá za řešení 

mimořádné události nebo krizové situace. [16] Krizový management, tzn. proces zvládání 

krizí, je jednou z forem obecného managementu. Z toho vyplývá, že na popis funkcionality 

krizového štábu lze použít obecný přístup managementu s určitými specifiky. [17] Schéma 

řídícího (rozhodovacího) cyklu krizového štábu je znázorněno na obrázku (Obrázek 4). 

 

Obrázek 4: Schéma rozhodovacího cyklu krizového štábu 

Zdroj: Upraveno dle [17] 
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Činnost krizového štábu probíhá ve dvou rovinách – zasedání krizového štábu 

a činnost stálé pracovní skupiny. 

Zasedání krizového štábu 

Zasedání krizového štábu lze rozdělit podle časového průběhu činností krizového 

štábu při řešení mimořádné události nebo krizové situace na úvodní, průběžné a závěrečné 

zasedání. [18] Na zasedání krizového štábu se projednává zejména [11]: 

 vývoj a dopady mimořádné události nebo krizové situace, 

 nasazení sil a prostředků složek IZS, 

 realizace krizových opatření a opatření ochrany obyvatelstva, 

 možnosti řešení mimořádné události nebo krizové situace a doporučená 

opatření, 

 způsob zabezpečení požadavků nezbytných pro řešení mimořádné události nebo 

krizové situace, 

 návrh rozhodnutí předsedy krizového štábu, 

 návrh sdělení pro hromadné informační prostředky, 

 rozsah škod na veřejném majetku a finanční a ekonomické dopady, 

 návrhy nařízení kraje nebo obce. 

Ze zasedání krizového štábu se pořizuje zvukový záznam a zápis s přiloženou 

prezenční listinou, které se ukládají spolu se zpracovanými a předkládanými dokumenty. 

[11] 

Činnost stálé pracovní skupiny 

Činnost stálé pracovní skupiny zajišťuje podporu nepřetržitého fungování 

krizového štábu. Za činnost stálé pracovní skupiny zodpovídá její vedoucí. Nepřetržitost 

práce stálé pracovní skupiny může být zajištěna střídáním směn. Délku směny stanoví 

předseda krizového štábu na úvodním zasedání krizového štábu. Tato délka může být 

měněna s ohledem na charakter řešení mimořádné události nebo krizové situace. Vedoucí 

stálé pracovní skupiny navrhuje opatření pro řešení mimořádné události nebo krizové 

situace předsedovi krizového štábu v období mimo zasedání krizového štábu. Pokud 

je činnost stálé pracovní skupiny zajišťována ve směnách, je vedoucím stálé pracovní 

skupiny vedoucí příslušné směny. [11] 
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Konkrétní podrobná vnitřní struktura krizového štábu, tak i struktura stálé pracovní 

skupiny, a vazby mezi jeho jednotlivými složkami není v současné době předepsána. 

Ovšem pro správné fungování krizového štábu je podrobná organizační struktura 

s vymezením činností nezbytná. Aktuální Směrnice Ministerstva vnitra z roku 2011 [11] 

strukturálně nerozlišuje organizaci stálé pracovní skupiny. Pouze stanoví, že se stálá 

pracovní skupina může dále vnitřně členit s ohledem na odbornost členů a dalších 

přizvaných osob k řešení mimořádné události nebo krizové situace nebo s ohledem 

na zajištění procesů směřujících k jednotnému a společnému postupu při řešení mimořádné 

události nebo krizové situace. Stálá pracovní skupina se tedy může vnitřně dělit profesně 

nebo procesně. Složení stálé pracovní skupiny by však mělo odpovídat zejména jejímu 

organizačnímu uspořádání, které by mělo být jak profesní, tak procesní dohromady. 

Procesní složka zajišťuje fungování rozhodovacího procesu a profesní složka má charakter 

poradní a napomáhá při rozhodovacím procesu. Z historického pohledu Směrnice 

Ministerstva vnitra z roku 2001 [9] přesně popisovala organizaci a vnitřní členění stálé 

pracovní skupiny na odborné skupiny včetně jejich úkolů a povinností. Odborné skupiny 

plní podle svého odborného zaměření jednotlivé úkoly stálé pracovní skupiny. Strukturu 

stálé pracovní skupiny tvoří tedy pět odborných skupin, a to skupina Součinnosti 

a komunikace, skupina Týlového zabezpečení, skupina Analýzy situace a plánování, 

skupina Nasazení sil a prostředků a skupina Ochrany obyvatelstva. Tato struktura bývá 

charakterizována akronymem STANO, tedy zkratkou složenou z počátečních písmen 

názvů příslušných odborných skupin. Přesto, že aktuální směrnice tuto strukturu 

nestanovuje jako závaznou, je dle [20] toto organizační schéma nebo mu podobné a z něj 

vycházející hojně využíváno. Struktura STANO v podstatě kopíruje strukturu štábu velitele 

zásahu, který je využíván pro provádění záchranných a likvidačních prací. Při optimalizaci 

procesů v krizovém řízení lze tedy kromě zásad obecného managementu využít také 

prověřené postupy, které jsou metodicky upraveny Bojovým řádem jednotek požární 

ochrany [19]. 

Protože struktura STANO definuje podrobné úkoly a povinnosti jednotlivých 

složek stálé pracovní skupiny a je ve velké míře využívána představiteli veřejné správy 

[20], zaměřím se v dalším textu na popis činností takto strukturované stálé pracovní 

skupiny krizového štábu, které budou následně využitelné při rozdělování odpovědnosti 

za zpracování vlastní dokumentace krizového štábu v Metodice pro tvorbu vybrané 
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dokumentační činnosti krizového štábu. Všechny tyto úkoly a povinnosti jednotlivých 

odborných skupin vymezuje Směrnice Ministerstva vnitra z roku 2001 [9]. 

Odborná skupina Součinnosti a komunikace zabezpečuje mj. tyto činnosti: 

 součinnost a spolupráci s operačními středisky základních složek IZS a vedení 

časového snímku práce krizového štábu, 

 vyrozumívání orgánů veřejné správy a složek IZS o vzniklé situaci, přijatých 

opatřeních a o aktuálních změnách prostřednictvím OPIS IZS, 

 tvorba a vyhlašování rozhodnutí vedoucího krizového štábu a příprava 

a odesílání hlášení a jiných informačních relací krizového štábu jiným krizovým 

štábům, 

 plnění funkce podatelny krizového štábu. 

Odborná skupina Týlového zabezpečení vykonává mj. následující činnosti: 

 využívání systému hospodářských opatření pro krizové stavy podle zákona 

č. 241/2000 Sb. pro potřeby složek IZS, 

 využívání osobní a věcné pomoci právnických, podnikajících fyzických osob 

a fyzických osob podle zákona č. 239/2000 Sb. a zákona č. 240/2000 Sb. 

Odborná skupina Analýzy situace a plánování zabezpečuje mj. následující činnosti: 

 analýza konkrétní vzniklé mimořádné události a prognóza dalšího vývoje, 

 vytváření, vedení a využívání mapových a grafických znázornění situace. 

Odborná skupina Nasazení sil a prostředků zabezpečuje mj. tyto činnosti: 

 vedení přehledů o nasazení složek IZS a ostatních sil a prostředků, 

 vedení přehledů o disponibilních lidských, technických a materiálních zdrojích. 

Odborná skupina Ochrany obyvatelstva vykonává mj. tyto činnosti: 

 poskytování a přijímání humanitární pomoci, případně organizování centra 

humanitární pomoci s využitím spolupráce s nevládními organizacemi 

zabývajícími se humanitární pomocí. 
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Podle Směrnice Ministerstva vnitra z roku 2011 vykonává stálá pracovní skupina 

krizového štábu následující úkoly při řešení mimořádných událostí nebo krizových 

situací [11]: 

 příprava podkladů a návrhů řešení pro rozhodnutí předsedy krizového štábu, 

 monitorování, analýza a vyhodnocování průběhu mimořádné události nebo 

krizové situace a přijatých opatření,  

 vedení dokumentace o způsobu řešení mimořádné události nebo krizové 

situace, včetně přehledu o nasazených silách a prostředcích a o ostatních 

disponibilních silách využitelných pro řešení mimořádné události nebo krizové 

situace, 

 podpora činnosti hejtmana kraje nebo starosty ORP při koordinaci záchranných 

a likvidačních prací,  

 zajištění realizace opatření stanovených předsedou krizového štábu, 

zabezpečení informovanosti a hromadných informačních prostředků, 

 operativní spolupráce s ostatními krizovými štáby, orgány krizového řízení 

a dalšími subjekty podílejícími se na řešení mimořádné události nebo krizové 

situace, 

 analýza následků provedených krizových opatření v území,  

 evidování finančních nákladů na řešení mimořádné události nebo krizové 

situace,  

 zabezpečení materiální, technické a informační podpory nasazeným silám 

a prostředkům. 

Výše uvedenou činnost stálé pracovní skupiny lze shrnout do čtyř oblastí. Schéma 

činnosti stálé pracovní skupiny krizového štábu je znázorněno na obrázku (Obrázek 5). 
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Obrázek 5: Schéma činnosti stálé pracovní skupiny 

Zdroj: Upraveno dle [21] 

2.6. Pracoviště krizového štábu 

Krizový štáb vykonává svou činnost v předem připraveném prostoru krajského 

úřadu, obecního úřadu ORP nebo HZS kraje, případně na jiném vhodném místě s ohledem 

na řešenou mimořádnou událost nebo krizovou situaci. Tyto prostory pro zasedání 

krizového štábu musí splňovat požadavky uvedené ve Směrnici Ministerstva vnitra z roku 

2011. [11] 
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3. DOKUMENTAČNÍ ČINNOST KRIZOVÉHO 

ŠTÁBU 

V této kapitole je provedena dekompozice systému dokumentace krizového štábu 

včetně požadavků kladených na tuto dokumentaci. 

Pro správné fungování krizového štábu i v období mimo jeho aktivaci je nezbytné, 

aby byla jeho činnost podporována především odbornou přípravou osob, které jsou 

zařazeny do krizových štábů a přípravou již zpracovaných a tvorbou vlastních dokumentů, 

písemností a formulářů krizových štábů. [21] 

Mezi předem zpracovávané dokumenty patří zejména: 

 krizové plány krajů a ORP, 

 havarijní plány krajů, 

 vnější havarijní plány, 

 povodňové plány, 

 plány krizové připravenosti a plány krizové připravenosti subjektů kritické 

infrastruktury apod. 

V rámci přípravy dokumentace pro krizový štáb je třeba připravit také jednotné 

geografické podklady, které zahrnují především státní mapová díla a další geografické 

produkty vytvářené pro zajišťování obrany státu. [3] Krizové štáby by měli mít k dispozici 

například mapy správních území příslušných krajů a ORP, mapy jednotlivých obcí 

ve správním obvodu ORP, mapu celé republiky. Výběr měřítka mapy bude záviset 

především na rozloze sledovaného území a požadované podrobnosti. 

Vlastní dokumentací krizového štábu se rozumí všechny písemnosti zpracované 

po dobu činnosti krizového štábu při řešení mimořádné události nebo krizové situace. Tuto 

dokumentaci následně vedoucí stálé pracovní skupiny předkládá na zasedání krizového 

štábu. [11] Dokumentací krizového štábu je také dokumentace zpracovaná během cvičení 

krizového štábu. Z definice vyplývá, že statut a jednací řád krizového štábu nejsou v tomto 

smyslu dokumentací krizového štábu. 
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V souvislosti s dokumentací krizového štábu se od stálé pracovní skupiny vyžaduje 

dokumentování postupu řešení mimořádné události nebo krizové situace, vedení přehledu 

o nasazených silách a prostředcích a o ostatních disponibilních silách využitelných 

pro řešení situace a vedení evidence finančních nákladů. [11] 

Za účelem dokumentování činnosti krizového štábu zpracovává stálá pracovní 

skupina zejména následující písemnosti [11]: 

1. záznam o průběhu činnosti stálé pracovní skupiny, 

2. záznam o řešení mimořádné události nebo krizové situace a přijatých 

opatřeních,  

3. přehled o situaci a prognózy vývoje mimořádné události nebo krizové situace, 

4. přehled nasazených sil a prostředků, volných disponibilních lidských a věcných 

zdrojů, 

5. přehled pohotovostních zásob použitých při řešení mimořádné události nebo 

krizové situaci, 

6. přehled okamžitých a očekávaných potřeb v souvislosti s řešením mimořádné 

události nebo krizové situace, 

7. přehled nabídek humanitární pomoci, osobní pomoci a věcné pomoci, jejich 

rozdělení a distribuci, 

8. návrhy tiskových prohlášení a informací pro veřejnost, 

9. hlášení a informace jiným krizovým štábům nebo Ministerstvu vnitra, 

10. evidence odeslaných a doručených písemností. 

Ze Směrnice Ministerstva vnitra z roku 2011 [11] tedy vyplývá, že konkrétní forma 

ani struktura této dokumentace není stanovena. To znamená, že každý krizový štáb 

na jakékoliv úrovni může vytvářet dokumentaci dle vlastního uvážení, a tím pádem se tyto 

dokumenty mohou značně lišit v interpretaci jednotlivých krizových štábů. Tak mohou 

vznikat problémy například při odborném školení a přípravě osob zařazených do krizových 

štábů. Také velké množství samostatných dokumentů je pro zpracování časově 

i personálně velmi náročné. 
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Během činnosti krizového štábu je také zpracováváno Standardizované hlášení 

s informací o vývoji mimořádné události nebo krizové situace, které zasílá krizový štáb 

kraje přes příslušné OPIS IZS Ministerstvu vnitra. Součástí Přílohy č. 1 Směrnice 

Ministerstva vnitra z roku 2011 je vzor tohoto Standardizovaného hlášení. [11] 

Pokud některý ze zpracovávaných dokumentů krizového štábu obsahuje utajované 

informace nebo zvláštní skutečnosti, postupuje se při jeho zpracování a manipulaci podle 

zvláštních právních předpisů. Základní úkoly a povinnosti při nakládání s utajovanými 

informacemi stanovuje zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 

a o bezpečnostní způsobilosti [22], nakládání se zvláštními skutečnostmi upravuje krizový 

zákon [3]. 

Utajovanou informací se rozumí neveřejná informace v jakékoliv podobě 

zaznamenaná na jakémkoliv nosiči označená v souladu s tímto zákonem č. 412/2005 Sb., 

jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu ČR nebo může být pro tento 

zájem nevýhodné, a která je též uvedena v seznamu utajovaných informací podle 

§ 139 zákona. Utajované informace se klasifikují stupněm utajení jako přísně tajné, tajné, 

důvěrné nebo vyhrazené. V rámci krizového štábu bude zdůrazněným druhem nezbytné 

ochrany utajovaných informací zajištění administrativní bezpečnosti, kterou tvoří systém 

opatření při tvorbě, příjmu, evidenci, zpracování, odesílání, přepravě, přenášení, ukládání, 

skartačním řízení, archivaci, příp. jiném nakládání s utajovanými informacemi. Informace 

v dokumentaci krizového štábu, která je klasifikována stupněm utajení a je uvedena 

na seznamu utajovaných informací, musí původce vyznačit svůj název, stupeň utajení 

informace, její evidenční označení a datum jejího vzniku. [22] V souvislosti s formou 

dokumentace krizového štábu stanoví zvláštní právní předpis, a to vyhláška č. 529/2005 

Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, jakým způsobem 

mají být vyznačovány náležitosti na utajovanou informaci. Tato vyhláška mimo jiné 

stanoví, že stupeň utajení se na utajovaném dokumentu vyznačí psaným slovem nebo 

otiskem razítka. U dokumentů v listinné podobě se stupeň utajení vyznačí v horní a dolní 

části uprostřed na každé straně utajovaného dokumentu. [23] 

Zvláštními skutečnostmi se dle krizového zákona [3] rozumí údaje z oblasti 

krizového řízení, které by v případě zneužití mohly vést k znemožnění nebo omezení 

činnosti orgánu krizového řízení, ohrožení života a zdraví osob, majetku, životního 
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prostředí nebo podnikatelského zájmu právnické nebo fyzické osoby vykonávající 

podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost podle zvláštních právních předpisů 

(např. živnostenský zákon, obchodní zákoník), pokud tyto údaje nejsou utajovanými 

skutečnostmi. V souvislosti s grafickou podobou dokumentů krizového štábu v listinné 

formě, jsou důležitá následující ustanovení krizového zákona [3]: 

 Orgány krizového řízení označují krizové plány a ostatní listiny, nosná média 

a jiné materiály obsahující zvláštní skutečnosti slovy „Zvláštní skutečnosti“ 

nebo zkratkou „ZS“. 

 Prováděcí právní předpis, a to nařízení vlády č. 462/2000 Sb., stanoví 

podrobnosti o označování, stanovení režimu evidence, manipulace a ukládání 

písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. 

Tento prováděcí předpis stanovuje, že materiály (krizové plány, listiny, nosná 

média) obsahující zvláštní skutečnosti se označují na přední straně prvního listu v pravé 

horní části na popisném štítku nebo obalu. [12] 

Mezi požadavky, které jsou kladeny na dokumentaci krizového štábu, patří 

vlastnosti dokumentace, které předpisuje legislativa, nebo vlastnosti, které byly 

analyzovány a prověřeny činností krizového štábu a ukázaly se jako vhodné a účelné. 

Splnění některých požadavků má tedy charakter povinných opatření, splnění jiných 

požadavků má charakter volitelných opatření. Požadavky lze rozdělit na legislativní, které 

na dokumentaci klade legislativa, na požadavky, které vznikly v důsledku procesů uvnitř 

krizového štábu, a formální požadavky kladené na formální stránku dokumentace. [20] 
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4. MAPOVÁ SYMBOLIKA 

Tato kapitola vysvětluje pojem kartografická vizualizace, kartografický a mapový 

znak a uvádí základní třídění mapových znaků. 

Kartografická vizualizace 

Kartografická vizualizace (neboli kartografická interpretace, kartografické 

znázorňování) pojednává o způsobu vyjádření sdělovaných jevů, skutečností, vztahů mezi 

nimi a dalších interakcí. Zabývá se výběrem vhodných kartografických vyjadřovacích 

prostředků a jejich zobrazením v procesu tvorby map. Jazyk mapy je vlastně systém 

kartografických vyjadřovacích prostředků. Jde tedy o specifický znakový systém, kterým 

znázorňujeme objekt a předmět poznání kartografie, a to konkrétní prostor objektů a jevů 

a jejich časové určení. Vyobrazení vyplněné tímto jazykem se nazývá mapa. [24] 

Systém kartografických vyjadřovacích prostředků zahrnuje [24]: 

 velké množství znaků vyjadřujících určité pojmy, objekty atd., 

 principy a metody k používání těchto znaků. 

Kartografický a mapový znak 

Cílem znaků (značek) obecně je, co nejpřehledněji, nejjednodušeji a nejrychleji 

prezentovat složité a nepřehledné informace. Značkou může být předmět označující 

nějakou věc, grafický či písemný symbol, pojmenování výrobku či služby apod. Znak sám 

o sobě většinou nemá žádný smysl. Svůj smysl získá až propojením s určitým jevem, 

procesem nebo vlastností. [26] 

Mapové znaky tvoří podmnožinu všech kartografických znaků. Kartografickým 

znakem rozumíme libovolný grafický prostředek nebo souhrn grafických prostředků, který 

je schopen být nositelem významu, tzn. něco na kartografickém produktu (mapa, plán) 

vyjadřovat o základních prvcích obsahu. Úlohou kartografických znaků je kartografická 

interpretace jevů a procesů. Kartografické znaky jsou vlastně grafickým zobrazením 

reality. Mapový znak je tedy jedním z kartografických vyjadřovacích prostředků. [24] 
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Vlastnosti kartografického znaku 

Každý kartografický znak má tři základní vlastnosti – formu (tvar), obsah (význam) 

a polohu (lokalizaci v mapě). Kartografický znak, tedy i mapová značka, má dvě funkce, 

a to obsahovou a prostorovou, to znamená, že znak informuje o objektu, pokud současně 

znázorňuje jeho polohu. [24] 

Kartografický znak charakterizují jeho grafické proměnné (optické vlastnosti), 

a to poloha, tvar, velikost, orientace, intenzita (jas a sytost), barva a textura. Jde o optické 

vlastnosti kartografických znaků (Obrázek 6). Poloha udává umístění vztažného bodu 

znaku. Bez znalosti polohy ztrácí znak kartograficko-geografický význam. Tvar má 

jednoznačně kvalitativní charakter a obvykle je určený obrysovou čarou. Velikost většinou 

vyjadřuje kvantitu jevu vyjádřenou změnou rozměru znaku. Orientace označuje umístění 

znaku v určitém směru a vyplývá ze skutečné polohy objektu. Intenzita většinou vyjadřuje 

kvantitativní jevy a je používána jako atribut barvy. Barva slouží k vyjádření kvalitativních 

i kvantitativních jevů a je nejsilnějším vyjadřovacím prostředkem na mapě. Textura 

vyjadřuje vícevrstevnost plošné informace. [25] 

  

Obrázek 6: Optické vlastnosti kartografického znaku 

Zdroj: Převzato z [27] 
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Rozměry znaků ovlivňuje řada faktorů. Při samotném návrhu je třeba vycházet 

z fyziologických vlastností lidského zraku a technických vlastností zobrazovacího zařízení 

(maximální rozlišení). Minimální velikost rozlišovacího detailu musí být nejméně 

1/1000 vzdálenosti, ze které mapu pozorujeme. U atlasových map jde o hodnotu 

cca 30 cm, což znamená, že velikost značek musí být minimálně 0,3 mm. Dále mezi 

rovnoběžnými čarami nebo sousedními plošnými útvary musíme ponechat mezeru 

minimálně 0,2 mm, jinak hranice téměř nerozlišíme – působí slitým dojmem. Také 

minimální velikost geometrických znaků musí být nejméně 0,5 mm, jinak oko vnímá 

značky jako tečky bez ohledu na jejich tvar. Při pozorování shluku znaků platí, že plocha 

ostrého vnímání je 1 cm
2
 a okolí této plochy je vnímáno pouze periferním viděním. I když 

uvedené hodnoty mohou u různých pozorovatelů kolísat, je třeba uvedené údaje považovat 

za práh detailů kartografické kresby. S uvedenými údaji v podstatě korespondují technické 

možnosti reprodukčního zpracování map, kdy nejtenčí tištěná čára mívá tloušťku 0,1 mm 

a nejmenší barvou vyplněná ploška nemůže být menší než 1 mm
2
. [28] 

Kromě grafických proměnných musí mít kartografický znak i další specifické 

vlastnosti, důležité pro čitelnost a použitelnost mapy. Znak musí být komunikovatelný, 

schopný přenášet a sdělovat informace, dále musí být názorný, schopný rychlého vyvolání 

podnětů pro myšlenkové pochody, interpretovatelný, tedy snadno pochopitelný 

a komprimovatelný, tedy schopný zhušťování informace např. pomocí standardizovaných 

znaků. Zároveň také musí splňovat zásady izomorfismu, tzn. co nejbližší podobnosti 

zobrazovaného jevu nebo objektu v několika charakteristických rysech, vlastnostech 

a vztazích. Izomorfismus jsou formy charakterizující shodnost mezi strukturami objektů 

(např. izomorfismus polohy, tvaru, obsahu, individua). [24] 
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Třídění mapových znaků 

Mezi hlavní kartografické vyjadřovací prostředky patří mapové znaky, kterými se snažíme 

vyjádřit danou skutečnost nebo jev. Rozlišujeme tři základní skupiny mapových znaků 

[29]: 

a) Bodové (mimoměřítkové, figurální) 

Znázorňují předměty, jejichž skutečné rozměry nelze 

vyjádřit v měřítku mapy. [24] 

Můžeme u nich sledovat několik charakteristik, které 

se mohou navzájem kombinovat, a to tvar, velikost, orientaci 

a výplň (Obrázek 7). [29] 

Podle tvaru a původu se bodové znaky dělí na [24]: 

 geometrické znaky (např. kruh, čtverec, obdélník), 

 symbolické znaky (např. pošta, přístav, letiště), 

 obrázkové znaky (např. hrady, zámky), 

 alfanumerické (např. letopočet bitvy, znázornění těžby chemickou značkou). 

Podle lokalizace se dělí na bodové znaky [29]: 

 s přesnou lokalizací – na znaku je stanoven bod, který se umísťuje přesně 

do místa v mapě, 

 s přibližnou lokalizací – nelze u nich dodržet přesnou lokalizaci. 

b) Liniové 

Znázorňují objekty, u nichž lze správně vyjádřit pouze 

jejich délku. Slouží tedy k vyjádření předmětů a jevů čárové 

(liniové) povahy. Uplatňují se především na tematických mapách, 

kde se používají například k vykreslení hranic areálů, všech druhů 

komunikací, tekoucího vodstva nebo inženýrských sítí. [24] 

U liniových znaků rozlišujeme několik charakteristik, 

a to šířku, strukturu (typ) a barvu (Obrázek 8). [29] 

  

Obrázek 7: 

Charakteristiky bodových 

znaků 

Zdroj: Převzato z [29] 

Obrázek 8: 

Charakteristiky 

liniových znaků 

Zdroj: Převzato z [29] 
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Podle interpretovaného objektu či jevu se liniové znaky dělí na [24]: 

 identifikační (půdorysné) linie (např. vodní toky, břehové čáry, kanály, 

komunikace, inženýrské sítě), 

 izarytmické linie (izolinie, izočáry) – spojují množinu bodů o stejné hodnotě 

znaku a nejsou v prostoru identifikovatelné (např. vrstevnice, izobary, 

izotermy), 

 hraniční (konturované, areálové) linie (např. ohrady, hranice pozemků 

a administrativních jednotek, hranice zalednění), 

 pohybové linie (např. směry mořských proudů, fronty, migrace obyvatel). 

Podle lokalizace rozlišujeme linie na lokalizované [29]: 

 geometricky přesně (např. zeměpisná síť, kilometrová síť), 

 topograficky přesně – hlavní trasa je zachována, 

 orientačně (schematicky) – předmětem je vyjádření vztahu mezi dvěma body 

(např. letecké spojení mezi dvěma městy). 

c) Plošné (areálové, kvalitativní) 

Znázorňují objekty, které lze v mapě daného měřítka vykreslit půdorysně správně. 

Slouží ke zvýraznění a vzájemnému odlišení areálů a podávají informaci o jeho poloze, 

tvaru i velikosti. K těmto znakům se mohou umísťovat popisky, které mohou mít podobu 

textu nebo grafické značky, případně jejich kombinace [24] 

Vyjadřovacím prostředkem je výplň areálu vymezeného jeho obrysovou čarou. 

Hranici lze vyjádřit několika způsoby, čarou o různé struktuře, tečkovanou čarou nebo jen 

jednotným barevným provedením. [29] 

Z hlediska způsobu vymezení rozlišujeme areály [24]: 

 ohraničené, 

 přesně neohraničené, 

 dynamické. 

Podle prostorového uspořádání se dělí na areály [24][29]: 

 izolované (disperzní) – ostrovní povaha (např. vymezení chráněného území), 

 dotykové – společné hranice, 

 prolínající se – překrývají se (např. pěstování plodin na určitém území). 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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5. ROZBOR ZNAKOVÝCH SAD VYUŽÍVANÝCH 

V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ 

S celkovým rozvojem lidské společnosti se také zvyšuje předpoklad vzniku různých 

mimořádných událostí a krizových situací, které mohou způsobit škody na životech, 

zdraví, majetku nebo životním prostředí. Cílem krizového řízení je minimalizace možnosti 

vzniku mimořádných událostí a krizových situací nebo alespoň zmírnění jejich následků. 

Součástí krizového řízení je také obnova území a odstranění případných škod, které byly 

způsobeny různými druhy událostí. Pro samotné řešení těchto situací jsou důležité přesné, 

podrobné a především aktuální informace a prostorová data. Tato data se zaznamenávají 

do různých obecně geografických a tematických map. Největším problémem však je, jak 

data správně v mapě interpretovat, jak jednoduše a výstižně vyjádřit v mapě daný jev nebo 

činnost. V současnosti neexistuje jednotný standardizovaný systém mapových znaků pro 

oblast krizového řízení v ČR ani v rámci celého světa. Absence tohoto standardizovaného 

systému ztěžuje sdílení informací během řešení mimořádné události nebo krizové situace. 

Vytvořením standardizovaných znakových sad pro orgány krizového řízení by se zlepšila 

situace v oblasti řešení mimořádných událostí a krizových situací. Zjednodušil by se tím 

samotný rozhodovací proces, přenos a pochopení sdělovaných informací. 

V ČR se využívá řada kartografických produktů pro potřeby krizového řízení, 

bohužel však nejsou nijak standardizovány. Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení 

geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu 

a zásadách jejich používání stanovuje závazný geodetický referenční systém pro mapové 

podklady (státní mapová díla) používané orgány krizového řízení a IZS při jejich 

součinnosti, a to WGS84 (Světový geodetický systém 1984). [30] Skutečnost tomu však 

neodpovídá, mapové produkty využívané orgány krizového řízení se liší. 

S odlišností používaných mapových znaků v ČR je tomu podobně. Situace se však 

v oblasti znakových sad používaných v rámci krajských středisek IZS zlepšila, především 

u HZS. HZS používá jednotný datový sklad a společnou vizualizaci. V budoucnu by se tato 

standardizace měla rozšířit i na ostatní složky IZS (PČR, ZZS). 
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Ve světě je snaha standardizace mapové symboliky podporována na vládní úrovni. 

Navrhované systémy mapových znaků jsou standardizovány a normalizovány 

v příslušných dokumentech. 

Pro zjištění potřebných informací o standardizovaných znakových sadách 

pro potřeby krizového managementu byl proveden průzkum webových stránek. Podrobněji 

rozebírá problematiku mapové symboliky pro potřeby krizového řízení ve své diplomové 

práci M. Navrátilová [31] a ve své disertační práci K. Tajovská [32]. 

V této kapitole bude proveden teoretický rozbor znakových sad využívaných 

v krizovém řízení v ČR i ve světě. Teoretická východiska rozebraná v této kapitole budou 

zohledněna při návrhu znaků pro činnost krizového štábu. 

5.1. Situace v zahraničí 

Ve světě jsou nejrozšířenější především systémy pro včasné varování a dále různé 

mapové portály dokumentující vzniklé mimořádné události. Kromě výše uvedených 

systémů vznikají i samostatné znakové sady, které jsou dále využitelné i například 

pro zmiňované webové portály. 

a) Global Hazards Atlas 

Tento systém včasného varování provozovaný havajskou společností PDC – Pacific 

Disaster Center je volně přístupný na internetu včetně legendy, a to na stránkách 

http://atlas.pdc.org/atlas/. Systém Global Hazards Atlas poskytuje informace o přírodních 

katastrofách po celém světě v reálném čase (Obrázek 9). [33] 

 
Obrázek 9: Ukázka mapy z Global Hazards Atlas 

Zdroj: Upraveno dle [34] 

http://atlas.pdc.org/atlas/
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K dispozici je celá řada tematických vrstev zaměřených na interpretaci přírodních 

rizik, která jsou znázorněna především bodovými znaky (např. zemětřesení, tropické 

cyklony, tsunami, požáry, sopečná činnost), některé jevy jsou vyjádřeny liniově či plošně. 

Hlavní kategorie tematických vrstev jsou Vybrané vrstvy (např. hustota obyvatel, úhrny 

srážek, oblačnost), Nedávná nebezpečí a události (např. zemětřesení, tsunami, přírodní 

požáry), Nebezpečí v minulosti, Pozorování a předpovědi (pro povrch, oceány, atmosféru 

nebo jen pro USA), Ekonomická data, Základní mapové vrstvy (demografie, přírodní 

zdroje, infrastruktura, hydrografie aj.) a Regionální data (jen pro USA). Znaky jsou 

interaktivní – po kliknutí se zobrazí podrobnosti o vybrané události. Jednotlivé vrstvy lze 

libovolně zapínat a vypínat. [33] 

Ukázka znaků z legendy Global Hazards Atlas je součástí přílohy (Příloha č. 3). 

b) Disaster and Emergency AlertMap 

Volně dostupná internetová aplikace vznikla pod správou maďarské organizace 

RSOE EDIS – National Association of Radio Distress-Signalling and Infocommunications 

– Emergency and Disaster Information Service. Aplikace je dostupná na webu 

http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php. [35] 

 
Obrázek 10: Ukázka mapy z Disaster and Emergency AlertMap 

Zdroj: Upraveno dle [35] 

http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php
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Tematika mimořádných událostí je znázorněna na mapách pomocí bodových znaků 

(Obrázek 10). Znaky jsou interaktivní. V nabídce si lze vybrat globální pohled nebo 

zobrazení oblasti z nabídky dalších deseti areálů. Legenda je rozdělena do několika 

tematických okruhů, a to Biologie, Technologie, Meteorologie, Geologie, Životní prostředí 

a Komplexní nouze. Součástí legendy je také podrobný popis znaků. [35] Grafická podoba 

znaků je z větší části převzata a barevně upravena ze sady ANSI 415-2006 INCITS 

Homeland Security Map Symbol Standard. 

Ukázka znaků z legendy Disaster and Emergency AlertMap je součástí přílohy 

(Příloha č. 4). 

c) Risicokaart 

Tento webový portál vznikl na základě požadavků nizozemské vlády. Jeho hlavním 

cílem je informovat veřejnost o možných rizicích v jejím okolí (Obrázek 11). Je tedy volně 

dostupný na internetu, a to na webu http://nederland.risicokaart.nl/risicokaart.html. Tento 

projekt je určen i záchranným složkám a úřadům na místní, regionální i národní úrovni. 

[37] 

 

Obrázek 11: Ukázka mapy a části legendy z aplikace Risicokaart 

Zdroj: Převzato z [37] 

Aplikace obsahuje řadu tematických vrstev, které lze navzájem různě kombinovat. 

Legenda je rozdělena do osmi hlavních kategorií: Rizika a jejich dopady, Havárie 

způsobené nebezpečnými chemickými látkami, Dopravní nehody, Přírodní pohromy, 

Zranitelná zařízení, Administrativní hranice a obyvatelstvo a Podkladové mapy. 

http://nederland.risicokaart.nl/risicokaart.html
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Ke znázornění tematiky se využívá bodových, liniových i areálových znaků. Znaky jsou 

interaktivní. Zobrazení jednotlivých tematických vrstev je závislé na změně měřítka. [37] 

Jednotlivé znaky používané v aplikaci Risicokaart, jsou dostupné na výše 

uvedeném webu http://nederland.risicokaart.nl/risicokaart.html. 

d) ANSI 415-2006 INCITS Homeland Security Map Symbol Standard 

Tato znaková sada patří mezi jednu z prvních standardizovaných znakových sad 

pro potřeby krizového řízení. Byla vytvořena v roce 2006 v USA meziresortní komisí 

FGDC – Federal Geographic Data Committee. Jednou z pracovních skupin výboru FGDC 

je i HSWG – Homeland Security Working Group, která vykonává činnost v oblasti 

mapové symboliky. Tato pracovní skupina HSWG vytvořila formální standardy 

pro mapovou symboliku využitelnou v oblasti krizového řízení. Nyní je tato znaková sada 

součástí standardů schválených v rámci standardizační komise ANSI – American National 

Standards Institute jako ANSI 415-2006 INCITS Homeland Security Map Symbol Standard. 

Tato znaková sada je volně dostupná na internetu na stránkách 

http://www.fgdc.gov/HSWG/index.html. Na tomto webu jsou k dispozici také kompletní 

datové soubory, které je možné si také volně stáhnout. [38] 

Ke znázornění tematiky mimořádných a krizových situací využívá znaková sada 

ANSI pouze bodových znaků. Do budoucna se očekává rozšíření sady i o znaky liniové 

a plošné. Znaková sada je rozdělena do čtyř hlavních skupin symbolů, a to Incidenty, 

Přírodní události, Operační prostředky a Infrastruktura. Jednotlivé hlavní skupiny symbolů 

jsou dále rozděleny dle témat, které znázorňují. Hlavní kategorie doplňuje kategorie, 

společná pro všechny předchozí, a to Rozsah poškození/Operační status. Každá z těchto 

kategorií má stanoven vodící tvar – jednoduché geometrické obrazce. Sada je navržena 

také v černobílé verzi a znaky jsou určeny pro velká a střední měřítka. Tomu jsou 

uzpůsobeny také dostupné datové soubory znaků ve formě TrueType fontů, které lze 

univerzálně použít i např. v GIS softwarech. Pro mapy menších měřítek lze použít místo 

symbolu jen vodící tvar nebo znak náhradní (zástupný). Stav objektu nebo jevu znázorňuje 

barevná lemovka, v černobílé verzi strukturovaná lemovka. Součástí této znakové sady je 

také popis jednotlivých symbolů. [38] 

Znaková sada ANSI je součástí přílohy (Příloha č. 5). 

http://nederland.risicokaart.nl/risicokaart.html
http://www.fgdc.gov/HSWG/index.html
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Na následujícím obrázku (Obrázek 12) je znázorněno použití znakové sady ANSI 

na ortofotomapě. 

e) Australasian All-Hazards Symbology Project 

Tento projekt byl vytvořen v roce 2007 pracovní skupinou All-Hazards Symbology 

Working Group australské organizace ICSM – Intergovernmental Committee on Surveying 

and Mapping. Vycházel z dosud používané mapové symboliky pro systém krizového řízení 

AIIMS – Australian Inter-service Incident Management System z roku 1980 a také 

ze znakové sady ANSI 415-2006 INCITS Homeland Security Map Symbol Standard. 

Hlavním účelem tohoto projektu bylo zajistit lepší koordinaci a spolupráci jednotlivých 

složek během mimořádných událostí a krizových situací. [39] 

Výsledkem tohoto projektu byla mapová symbolika pro krizové řízení, která 

zahrnuje znaky bodové, liniové i plošné. Symboly jsou rozděleny do tří hlavních kategorií, 

a to Incidenty, Operační prostředky a Aktiva, které zahrnují dílčí podkategorie. Stejně jako 

u znakové sady ANSI doplňuje kategorie hlavní kategorie společná, a to Rozsah 

poškození/Status jevu. Každá hlavní kategorie má definovaný vodící tvar a strukturu 

lemovky v souladu s ANSI. Status je obdobně znázorněn v liniových i plošných symbolech 

(Obrázek 13). Sada je navržená s barevnými symboly, ale lze ji použít i v černobílé verzi. 

Symboly jsou tvořeny jednoduchými tvary a obrazci, aby se daly snadno nakreslit i ručně. 

Obrázek 12: Ukázka mapy s použitím znakových symbolů HSWG 

Zdroj: Upraveno dle [38] 
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Do liniových a plošných znaků se vkládají také bodové znaky pro větší přehlednost 

a orientaci. [39] 

 

Obrázek 13: Charakter statusu 

Zdroj: Převzato z [39] 

Znaková sada Australasian All-Hazards Symbology Project je součástí přílohy 

(Příloha č. 6). 

Na následujícím obrázku (Obrázek 14) je znázorněno použití znakové sady 

Australasian All-Hazards Symbology na topografické mapě. 

 

Obrázek 14: Ukázka mapy s použitím znakové sady Australasian All-Hazards Symbology 

Zdroj: Upraveno dle [39] 
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f) Civil Protection Common Map Symbology 

Mapová symbolika Civil Protection Common Map Symbology byla vyvinuta 

ve Velké Británii a vydána v květnu roku 2012 za spolupráce Cabinet Office, Ministry 

of Defence a Ordnance Survey (obdoba Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního). 

Hlavním účelem této sady je opět zlepšení koordinace a spolupráce mezi jednotlivými 

složkami záchranného systému. Navrhnuté znaky vycházejí ze společné terminologie 

v oblasti ochrany obyvatelstva (Lexikon ochrany obyvatelstva) a doktrín. Při navrhování 

této znakové sady se Velká Británie inspirovala již existujícími znakovými sadami, 

zejména mezinárodním standardem NATO APP-6. [40] 

Základní stavební prvky jsou tvořeny jednoduchými geometrickými tvary a dělí se 

do pěti skupin, a to Události a rizika, Velení, kontrola, koordinace a komunikace (C4 – 

Command, Control, Coordiantion or Communication), Aktiva, Infrastruktura a Ohraničené 

areály, zóny a oblasti. Doplňujícím prvkem je tzv. RAG status, který vyjadřuje 

připravenost, případně ohrožení či poškození daného prvku. Při nedostatku místa v mapě 

se doporučuje využití odkazových čar pro přesnou lokaci. Použití barev je omezeno 

na minimum. Znaky je možné použít v barevné, ale i černobílé verzi a jsou navrženy tak, 

aby je bylo možné zakreslit i ručně. Každá skupina má svůj vodící znak (Obrázek 15) 

a znaky mohou být charakteru bodového, liniového i plošného. [40] 

 

Obrázek 15: Vodící znaky 

Zdroj: Převzato z [40] 

Ukázka znaků ze znakové sady Civil Protection Common Map Symbology je 

součástí přílohy (Příloha č. 7). 
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g) Disaster Response Map Symbols 

Znaková sada Disaster Response Map Symbols byla vytvořena v roce 2009 

portugalskou organizací AVERT – Association of Volunteer Emergency Response Teams. 

Tato sada by měla sloužit krizovým manažerům a záchranným složkám k podpoře jejich 

činnosti, vzájemné spolupráce a komunikace mezi jednotlivými orgány krizového řízení. 

[41] 

Znaky jsou rozděleny do pěti kategorií, a to Dopravní prostředky, Infrastruktura, 

Mobilní a dočasné služby a jednotky, Události a Plavidla. Zvláštní kategorií je opět Rozsah 

poškození/Operační status. Každá kategorie je charakterizována určitým geometrickým 

tvarem (vodící znak). [41] 

Ukázka znaků ze znakové sady Disaster Response Map Symbols je součástí přílohy 

(Příloha č. 8). 

Na následujícím obrázku (Obrázek 16) je znázorněno použití znakové sady 

Disaster Response Map Symbols na jednoduché vektorové mapě. 

 

Obrázek 16: Ukázka mapy s použitím znakové sady Disaster Response Map Symbols 

Zdroj: Upraveno dle [41] 
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h) Zestaw zasadniczych umówionych znaków operacyjnych właściwych 

dla jednostek organizacyjnych resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Tato znaková sada byla vytvořena polským Ministerstvem vnitra a státní správy 

(Ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji) Oddělením krizového řízení a civilní 

obrany (Departament Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych) v roce 2007. Je to 

sbírka jednotlivých symbolů, která slouží ke grafickému vyjádření operačních situací, 

týkající se formací a činností všech organizačních jednotek Ministerstva vnitra a státní 

správy. Řada znaků byla převzata z již existujících dokumentů polských ozbrojených sil, 

zejména z dokumentu Zbior znaków i skrótów wojskowych, dále ze studií Odboru 

informatiky a telekomunikace (Departament Informatyki i Telekomunikacji) a Centra 

informatiky a komunikace národní obrany (Centrum Informatyki i Łączności Obrony 

Narodowej). Znaky jsou určeny pro zvláštní činnost jednotlivých složek, jako policie, 

hraniční stráže, Úřadu pro ochranu vlády a Státní požární ochrany a civilní obrany. [42] 

Znaky jsou rozděleny do několika kategorií a následně podkategorií. Znak 

zobrazující jednotky a jejich činnost se skládá z rámu, barevné výplně, ikony (symbolu) 

a grafického modifikátoru (Obrázek 17). Jednotlivé znaky jsou také barevně rozlišeny 

podle stupně ohrožení či narušení. Geometrické tvary znaků se liší v závislosti na umístění 

objektu (vzdušný prostor, povrch Země, hladiny moří, pod vodou). Hlavních kategorií je 

deset, a to Velitelská stanoviště a sídla státních orgánů, Znaky specifické pro činnost 

policie, Znaky specifické pro činnost hraniční stráže, Znaky specifické pro činnost Úřadu 

pro ochranu vlády, Znaky specifické pro činnost hasičských sborů a záchranné služby, 

Znaky specifické pro řešení krizových situací a civilní obranu, Znaky specifické 

pro prezentaci objektů infrastruktury a instalací, Znaky specifické pro označování 

příslušných meteorologických jevů, Výpis ze sbírky znaků ozbrojených sil a Znaky 

používané při přípravě situačních náčrtů. Znakovou sadu lze použít v automatizovaných 

zobrazovacích systémech nebo lze jednotlivé znaky zakreslit i ručně. [42] 

Sada obsahuje značné množství znaků a zkratek, proto je součástí přílohy (Příloha 

č. 9) pouze ukázka z této polské znakové sady. 
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Wypełnienie kolorem Ramka 
(granica geometryczna symbolu) 

Ikona Modyfikator graficzny 
określający formację 

resortu spraw wewnętrznych 
i administracji. 

Umieszczony wewnątrz ramki 
i dowiązany do jej prawej krawędzi.  

Obrázek 17: Části grafického symbolu 

Zdroj: Převzato z [42] 

i) Empfehlungen für Taktische Zeichen im Bevölkerungsschutz 

Dokument Empfehlungen für Taktische Zeichen im Bevölkerungsschutz vznikl 

s cílem sjednocení systému značení a významu jednotlivých znaků pro lepší komunikaci 

mezi jednotlivými záchrannými složkami. Zahrnuje koordinační a organizační schéma 

pro oblast taktických značek v oblasti bezpečnosti a ochrany před katastrofami. Tato 

znaková sada byla sestavena příslušnou pracovní skupinou v rámci Konference 

pro připravenost na katastrofy a ochranu obyvatelstva (Konferenz für Katastrophen-

vorsorge und Bevölkerungsschutz) za podpory Spolkového úřadu pro ochranu obyvatelstva 

a pomoc při katastrofách (Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe – 

BBK) v roce 2012. [43] 

Tato znaková sada definuje základní principy tvorby taktických znaků včetně 

základních tvarů a barev pro jednotlivé činnosti a jevy. Sada obsahuje znaky bodové, 

liniové i plošné povahy. Jednotlivé znaky se různě kombinují a doplňují o důležité 

informace uvnitř i vně znaku. Znaky lze využít také v elektronických zobrazovacích 

systémech. Systém taktického značení je rozdělen do několika kategorií, a to Základní 

znaky, Barevné rozlišení organizací a institucí z oblasti bezpečnosti, Znaky pro znázornění 

specifických činností z oblasti bezpečnosti, Znaky pro znázornění velikosti jednotek a 

hierarchického zařazení, Znaky pro znázornění osob se zvláštními funkcemi, Znaky pro 

znázornění objektů, Znaky pro znázornění směru, pohybu, shromaždišť, tendencí a stupně 

poškození, Znaky pro znázornění informačních a komunikačních prostředků a Další znaky. 

Tyto hlavní kategorie jsou dále rozděleny do jednotlivých podkategorií. [43] 
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Použití této znakové sady je znázorněno na následujícím obrázku (Obrázek 18). 

Ukázka ze znakové sady Empfehlungen für Taktische Zeichen im Bevölkerungs-

schutz je součástí přílohy (Příloha č. 10). 

 

 

5.2. Situace v České republice 

Jak již bylo uvedeno výše v ČR se využívá řada kartografických produktů 

pro potřeby krizového řízení, bohužel však nejsou nijak standardizovány. To lze říci 

i o používaných znakových sadách v oblasti krizového řízení. V dnešní době se tištěné 

mapy téměř nepoužívají, používají se především mapy digitální za využití geografických 

informačních systémů – GIS. V následující kapitole budou rozebrány znakové sady 

používané Hasičských záchranným sborem ČR, Policií ČR, Zdravotnickou záchrannou 

službou, Armádou ČR a také znaky využívané na úrovni veřejné správy. 

a) Hasičský záchranný sbor České republiky 

Tato základní složka IZS má nejlépe propracovaný a standardizovaný systém 

geoinformací. HZS má vedoucí postavení ve snaze o zlepšení situace v oblasti 

používaných znakových sad, tedy má snahu o zavedení jednotných postupů. Systém je 

společný pro všechna krajská ředitelství HZS a jde o poměrně rozsáhlou databázi, přičemž 

Obrázek 18: Ukázka mapy s použitím 

znakové sady Německa 

Zdroj: Převzato z [43] 
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obsah legendy je centrálně koordinován Institutem ochrany obyvatelstva v Lázních 

Bohdaneč. Dlouhodobě je GIS u HZS ČR využíván telefonními centry tísňového volání 

na linky 112 (TCTV 112) při příjmu tísňového volání, lokalizaci volajícího a vyslání sil 

a prostředků na místo události. V dnešní době je využíván i pro krizové řízení, podporu 

jednotek u zásahu a jiné činnosti. Data z GIS nejsou určena jen pro potřeby HZS ČR, 

ale využívají je i další složky IZS. Geoinformační systém HZS je postaven na modulárním 

řešení, které obsahuje aplikace od několika komerčních společností navázaných 

na softwarové vybavení od společnosti ESRI. V převážné většině krajů se na pracovištích 

krajských OPIS používá pro vizualizaci geografických dat GISel IZS. [44] 

Legenda je tvořena bodovými, liniovými i plošnými znaky, které jsou uspořádány 

do jednotlivých vrstev v závislosti na původu od jednotlivých poskytovatelů. Legenda tedy 

není nijak logicky strukturována, znaky nejsou nijak hierarchicky uspořádány, jsou 

seřazeny víceméně náhodně. Legenda je sice kompletní, ale obtížně se v ní vyhledává. 

Legenda je koncipována tzv. skokově v mimoměřítkové řadě, kdy se postupně od měřítka 

1:2 000 000 do 1:2 000 zobrazují, příp. nezobrazují, jednotlivé mapové vrstvy. Informace 

se zobrazují na několika monitorech, uživatel má tedy možnost zobrazit si i vrstvy, které se 

v měřítku podle původního nastavení nezobrazují. [44] 

V systému neexistuje přímo znaková sada pro oblast krizového řízení, tato 

problematika je řešena různými datovými vrstvami. Mezi tematické vrstvy využitelné při 

řešení mimořádných událostí a krizových situací patří podle K. Tajovské [32] například 

silniční síť, POI – Point of Interest (zájmové body), údaje o počasí a podnebí, údaje 

o územně správním dělení, železniční síť, pokrytí signálem krizových mobilních telefonů, 

Základní vodohospodářské mapy, dislokace jednotek IZS, evakuační data Jaderné 

elektrárny Temelín a Dukovany, ropovody, rozmístění a rozsah sirén, dokumentace 

zdolávání požárů aj. 

Samotná legenda GiSel IZS je součástí přílohy (Příloha č. 11). 

Na webu http://gis.izscr.cz/map2/ je také dostupná tzv. Flexová aplikace HZS, která 

je přístupná pro všechny uživatele s běžnými webovými prohlížeči (Obrázek 19). Tato 

aplikace je jedním ze způsobů přístupu k mapovým službám za využití tenkého webového 

klienta. Aplikace nabízí několik tematických vrstev, ze kterých si uživatel může vybrat, 

co chce na mapě zobrazit. Mezi tematické vrstvy patří HZS ČR (dislokace jednotek 

http://gis.izscr.cz/map2/
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požární ochrany HZS ČR), PČR (služebny PČR), ZZS (stanoviště ZZS), Informace 

o krajích, Informace o obcích, Identifikace objektů, POI (PHM, pošty, markety, školy aj.), 

Kilometráže (silnic, železnic, vodních toků), Železniční přejezdy, Vodní nádrže, VÚV – 

Výzkumný ústav vodohospodářský (záplavová území) a Číslování stožárů veřejného 

osvětlení. Znaky v této aplikaci jsou interaktivní a po kliknutí na symbol se zobrazí 

detailnější informace o vybraném objektu. [44] [45] 

 

Obrázek 19: Ukázka mapy z Flexové aplikace HZS ČR 

Zdroj: Upraveno dle [45] 

Dále na základě požadavku GŘ HZS ČR byl Hasičským záchranným sborem 

Jihomoravského kraje vytvořen Návrh situačních značek využitelných pro potřeby 

krizového a havarijního plánování. Při zpracování tohoto návrhu byly využity zejména 

dokumenty Předpis značek a zkratek zavedených v civilní obraně a Zkratky a značky 

v civilní obraně. Navržená sada vyžaduje určitou míru uživatelské odbornosti, znaky jsou 

poměrně složité a hojně jsou využívány různé zkratky. [31] 

Ukázka z této navrhované znakové sady Návrh situačních značek využitelných 

pro potřeby krizového a havarijního plánování je součástí přílohy (Příloha č. 12). 

Další dokument zabývající se znaky pro krizové situace je Návrh tvorby znakových 

sad pro krizové situace z roku 2009. Tento návrh vychází z typů a podtypů krizových 

událostí Klasifikace při příjmu v TCTV – Telefonické centrum tísňového volání. Jeho 

součástí je i návrh nových kartografických znaků pro vyjádření a zachycení mimořádných 
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událostí a krizových situací. Zahrnuje také návrh znaků pro tzv. body zájmu. Tento 

dokument byl vytvořen v rámci výzkumného záměru Dynamická geovizualizace 

v krizovém managementu. Znaková sada obsahuje znaky bodové, liniové i areálové. 

Samotný Návrh znakových sad pro krizové řízení, Telefonické centrum tísňového volání 

a zásahové jednotky rozděluje znaky do několika kategorií, a to Mimořádné události 

a pohromy, Ochrana osob a zvířat, Doprava, Technická pomoc, Zákazy a příkazy, 

Upozornění a výstrahy a Jiné. Pro jednotlivé kategorie je určen vodící znak ve formě 

jednoduchého geometrického obrazce, přičemž při návrhu znakové sady se také uplatnila 

v částečné míře filozofie dopravních značek. Vodící znak může být doplněn znakem 

doplňujícím, který je společným pro více typů událostí. Jak již bylo uvedeno výše, součástí 

tohoto dokumentu je také Návrh kartografických znaků pro body zájmu. Tato část je 

rozdělena do čtyř skupin, a to Univerzální body zájmu – figurální (Objekty a Doprava), 

Univerzální body zájmu – liniové a areálové (Sídla, Lesy, Vodstvo, Pozemní komunikace, 

Drážní a ostatní komunikace), Kontextově specifický obsah (Zástavba, Energetika, Reliéf, 

Turistika) a Speciální obsah (Hlavní uzávěry, Požární hydranty, Stanoviště pro čerpání 

vody, Požární nádrž). Na tento dokument Návrh tvorby znakových sad pro krizové situace 

navazuje dokument podobný, pro konkrétní krizovou situaci, a to Návrh tvorby mapových 

znaků pro krizové řízení – scénář povodeň. [46] 

Ukázka znaků z této navrhované sady Návrh tvorby znakových sad pro krizové 

situace je součástí přílohy (Příloha č. 13). 

Pro činnost hasičských záchranných sborů jsou také nezbytné následující 

dokumenty, obsahující taktické značky: 

Dokumentace zdolávání požárů je tvořena operativním plánem zdolávání požárů 

a operativní kartou zdolávání požárů. Tento dokument upravuje zásady rychlého 

a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických 

a podnikajících fyzických osob. Účelem dokumentace zdolávání požárů je vytvořit 

dokument pro jednotku požární ochrany, který by jí poskytl informace o objektech 

právnických a podnikajících fyzických osob takového druhu, že ji upozorní na ne zcela 

zřejmá nebezpečí nebo na možné komplikace při zásahu a pomůže eliminovat složitost 

těchto objektů. Důvodem pro zpracování této dokumentace je návrh na opatření 

z posouzení požárního nebezpečí činností nebo objektů se zvýšeným požárním nebezpečím 
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nebo jsou podmínky pro zdolávání požárů natolik složité, že je dokumentace nutná. 

Operativní karta pro zdolávání požárů má dvě části, textovou a grafickou. V grafické části 

operativní karty se údaje důležité pro činnost jednotky požární ochrany a zdolávání požáru 

zakreslují pomocí značek. Značky jsou rozděleny do několika skupin, a to Zdroje vody, 

Požární potrubí, uzávěry, armatury, Produktovody, sklady, Evakuace, požární poplach, 

Komunikace, dispozice objektu, hašení a Požární prostředky, SHZ, ventilace. [47] 

Ukázka značek používaných v dokumentaci zdolávání požárů je součástí přílohy 

(Příloha č. 14). 

Bojový a cvičební řád jednotek požární ochrany jsou interní dokumenty HZS, 

sloužící ke školení a výcviku hasičů. V dokumentech jsou popsány základní postupy 

a nebezpečí při zásazích jednotek požární ochrany. Pro zobrazení taktických postupů byl 

vytvořen jednotný soubor grafického značení požární techniky a věcných prostředků 

požární ochrany. Tyto grafické značky se používají při zakreslování plánků nasazení 

jednotek požární ochrany při zásahu nebo výcviku. [19][48] 

Součástí přílohy (Příloha č. 15) je ukázka značek z Cvičebního řádu jednotek 

požární ochrany. 

Další znakové sady mohou vznikat z iniciativy samotných hasičských sborů pro 

vlastní potřebu. Příkladem takovéto sady může být znaková sady mapy rizik HZS 

Jihomoravského kraje, která je součástí přílohy (Příloha č. 16). Na následujícím obrázku je 

ukázka mapy rizik HZS Jihomoravského kraje (Obrázek 20) 
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Obrázek 20: Ukázka mapy rizik s použitím značek pro potřeby HZS Jihomoravského kraje 

Zdroj:Převzato z [31] 

b) Policie České republiky 

Pro činnost Policie ČR jsou nezbytné především dostatečně podrobné topografické 

mapy, jak analogové, tak digitální. Geoinformační technologie jsou pro potřeby krizového 

řízení využívány u PČR jen minimálně. V rámci Reformy PČR z roku 2009 je jednou 

z ambic redukce informačních systémů. Předpokládá se využití pouze několika 

komplexních informačních systémů, které budou poskytovat veškeré potřebné informace. 

S těmito informacemi je třeba dále pracovat a zobrazovat je v geografických souvislostech 

včetně interaktivní vizualizace. V rámci projektu zavedení GIS u PČR vzniká snaha 

o činnosti orientované na poskytování vizualizovaných dat – mapových vrstev 

o následcích, které kriminalita způsobuje, o vzniklých škodách a potenciálních hrozbách. 

Součástí GIS by měly být i různé podklady dle potřeb PČR (např. mapové výstupy 

s vyznačení problematických míst, míst kde opakovaně dochází k trestné činnosti), které 

budou sloužit zástupcům samosprávy jako efektivní nástroj při zajišťování veřejného 

pořádku. V rámci projektu zavedení GIS u PČR vznikla pracovní skupina pro koordinaci 

zavedení geografických produktů využitelných v krizovém řízení a pro činnost PČR. Tento 

projekt si klade jako jeden z cílů i vytvoření Mapové služby PČR pro veřejnost ve formě 
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veřejně přístupného mapového portálu, kde by se publikovaly informace o činnosti PČR 

(např. ve formě kartograficky zpracovávaných informací o kriminální činnosti). [49] 

V rámci krizového řízení využívá PČR tři kartografické produkty, a to Geobáze, 

InfoMapa a vojenské topografické mapy (resp. DMÚ25 – Digitální model území 1:25 000). 

[50] 

Program Geobáze od společnosti Geodézie CS a.s. obsahuje pouze data 

o výškopisu, vodstvu, lesích, železnicích, silnicích a cestách, sídlech a hranicích okresů. 

Touto aplikací disponují všechna oddělení PČR. [50] 

Dalším produktem je InfoMapa (Obrázek 21) od společnosti PJ Soft, která je 

průběžně aktualizována. Mapy z produktu InfoMapa využívají především operační 

střediska, je v nich zaznamenána i poloha jednotek. Tematický obsah map je mnohem 

bohatší a součástí je značné množství POI pro celou ČR. Některé znakové sady digitální 

mapy aplikace InfoMapa jsou utajované, a proto nejsou přístupné. Lze však předpokládat, 

že velká část používaných značek je využívána v nepozměněné podobě, protože editace 

a vkládání nových znaků je velmi omezeno. Legenda InfoMapy je tvořena znaky bodovými 

(např. veřejné budovy, stanice jednotek IZS, obchody, firmy), liniovými (např. silnice, 

železnice, tramvaje, lanovky, vodní toky, chráněná území) i plošnými (např. zástavba, 

druhy vod, bažiny). [50] Na webu http://www.slunecnice.cz/sw/infomapa/ si lze zdarma 

stáhnout demo verzi programu InfoMapa. 

Ukázka z legendy InfoMapy je součástí přílohy (Příloha č. 17). 

Třetím produktem je DMÚ25, jehož součástí je i řada tematických vrstev a adresní 

body. Dané měřítko však pro potřeby PČR nedostačuje, stejně tak i počty POI jsou oproti 

InfoMapě mnohem nižší. 

http://www.slunecnice.cz/sw/infomapa/
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Obrázek 21: Ukázka z aplikace InfoMapa 

Zdroj: Převzato z [51] 

V minulosti se využívala celkem detailně rozpracovaná znaková sada pro složky 

Federálního ministerstva vnitra – Předpis značek a zkratek zavedených v civilní obraně. 

Tematické mapy pro krizové řízení byly vytvářeny v papírové podobě, přičemž vedoucí 

úlohu v tvorbě těchto map měla ČSLA – Československá lidová armáda. Topografické 

mapy ČSLA využívaly i složky SNB – Sboru národní bezpečnosti. Značkový klíč byl 

standardizován pro celou Československou socialistickou republiku. Celý značkový klíč 

byl klasifikován stupněm „tajné“, samotné mapy již legendu neobsahovaly. V roce 1990 

Federální ministerstvo vnitra rozhodlo, že všechny tematické mapy, které zobrazují 

bezpečnostní situaci a s nimi související značkové klíče, musejí být skartovány. Znaky jsou 

členěny do dvanácti skupin podle druhu objektu či jevu, který zobrazují. Jejich tematikou 

jsou Značky rozmístění sídel silových složek, Situační značky pro přesuny, Situační 

značky pro bojovou a mobilizační pohotovost, Situační značky pro zakreslování prostorů 

a míst, Situační značky znázorňující evakuační střediska, Situační značky znázorňující 

evakuační trasy, Situační značky znázorňující výzbroj a bojovou techniku, Situační značky 
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znázorňující ženijní objekty a prostředky, Situační značky znázorňující použití zbraní 

hromadného ničení a ochranu proti nim, Situační značky znázorňující spojení, Situační 

značky znázorňující bezpečnostní situaci a Situační značky pro požární ochranu. [50] 

Ukázka znaků z legendy Federálního ministerstva vnitra je součástí přílohy (Příloha 

č. 18). 

c) Zdravotnická záchranná služba 

Poskytovateli ZZS jsou příspěvkové organizace zřízené krajem. Krajská operační 

střediska si své mapové podklady zajišťují sami, proto neexistuje zavedený jednotný 

geoinformační systém. Část krajů využívá GISel IZS, jako HZS, ostatní kraje využívají 

různé produkty od komerčních společností, nejčastěji InfoMapu, jako PČR a Navigate 

od firmy KomTes. [32] 

Jednotný znakový systém pro řešení mimořádných událostí a krizových situací není 

zaveden, využívají se znaky dostupné ve výše uvedených produktech. Pro záchranáře je 

důležitá zejména lokalizace místa události a navigace na místo dojezdu. Dále se pro 

potřeby záchranářů zpracovávají tzv. mapy dojezdu nebo dostupnosti. [32] 

V záchranářství se využívají různé obrázkové symboly a piktogramy. Ty lze dále 

rozdělit do skupin, např. na označení záchranných a součinnostních složek, směrové tabule 

a popisy všeobecně, mapové značky, evakuační značky. [52] 

d) Armáda České republiky 

Zkratky, pojmy a jejich definice a grafické symboly a značky používané 

ve vojenských textových a grafických dokumentech v oblasti velení a řízení jsou 

soustředěny do jednoho dokumentu z roku 2009 – vojenské publikace Pub-53-01-4 Štábní 

práce v operacích, 3. část – Situační značky a symboly, základní zkratky, pojmy a definice 

pro velení a řízení. Tato publikace je určena především pro přípravu velitelů a štábů 

i pro potřeby vojenského školství. Součástí této publikace je také seznam zkratek 

používaných AČR. 

Tento dokument stanovuje zásady tvorby a používání značek. Základní typy značek 

a použití barev znázorňuje následující obrázek (Obrázek 22). Značky lze zakreslit plnou 

čárou (potvrzené informace), tečkovanou čárou (nepotvrzené informace) nebo čárkovanou 

čárou (plánované činnosti). Základní značky lze doplnit dalšími symboly, číselným 
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a textovým popisem a údaji, které určují konkrétní velikost jednotky, druh vojska, 

výzbroje, časové údaje atd. Soubor taktických značek je rozdělen pro jednotlivé jednotky 

ozbrojených sil, a to pro Mechanizované, tankové a speciální jednotky, Zpravodajství 

a průzkum, Dělostřelectvo, Protivzdušnou obranu, Ženijní vojsko, Spojovací vojsko, 

Chemické vojsko, Logistické zabezpečení, Vzdušné síly, Ostatní, Výzbroj a technika, 

Vojenské operace k řešení krizových situací, dále pak Taktické grafické značky pro bojové 

úkoly, čáry a hranice, prostory, letectvo atd. 

 

Obrázek 22: Základní znaky a použití barev pro jednotlivé kategorie ozbrojených sil 

Zdroj: Převzato z [53] 

Součástí přílohy (Příloha č. 19) je ukázka taktických značek z dokumentu Štábní 

práce v operacích, 3. část – Situační značky a symboly, základní zkratky, pojmy a definice 

pro velení a řízení. 
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Dalším dokumentem je předpis Federálního ministerstva národní obrany Zkratky 

a značky v civilní obraně. Tento předpis z roku 1989 řeší zásady zpracování bojových 

dokumentů, vedení bojové dokumentace a dále obsahuje zkratky a značky používané 

v Civilní obraně na všech stupních řízení. Tento předpis je určen pro vojenskou 

i nevojenskou část Civilní obrany i pro všechny objekty národního hospodářství a státní 

správy organizující úkoly Civilní obrany. Předpis Zkratky a značky v Civilní obraně již 

není platný, avšak v minulosti poskytoval komplexní řešení pro potřeby tehdejší Civilní 

obrany. Značky v civilní obraně jsou rozděleny do deseti skupin, a to Místa velení, 

Operační značky, Jednotky a zařízení Civilní obrany, Prostory napadení, Průzkum, 

Spojení, Ochrana obyvatelstva (Ukrytí, Evakuace, Evakuační střediska, Orgány řízení 

evakuace), Technické značky, Značky odbornosti a Značky služeb CO (Zdravotnická 

služba CO, Zemědělská služba CO, Zásobovací služba CO, Vodotechnická služba CO, 

Stavebně technická služba CO, Požární služba CO, Komunální služba CO, Energetická 

služba CO, Plynárenská služba CO). [54] 

Ukázka značek používaných v předpisu Zkratky a značky v Civilní obraně je 

součástí přílohy (Příloha č. 20). 

e) Veřejná správa 

V rámci rozhodovacích a plánovacích procesů zaměřených na krizové řízení jsou 

pro veřejnou správu, tedy státní správu a samosprávu, důležité především geografické 

podklady s důrazem na obyvatelstvo, zdroje a následky potenciálního nebezpečí různého 

druhu. Každá úroveň veřejné správy pochopitelně potřebuje pro svou činnost mapové 

podklady jiného měřítka. [50] 

Pokud nastane mimořádná událost nebo krizová situace celostátního měřítka, je 

řídícím orgánem vláda. Vláda má k dispozici především mapové podklady od svých 

podřízených orgánů (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zemědělství, 

ČÚZK aj.) a od orgánů územní samosprávy (krajské úřady, obecní úřady ORP, obecní 

úřady aj.). [50] 

Z pohledu ochrany obyvatelstva a krizového řízení na regionální úrovni patří mezi 

nejdůležitější povinnosti orgánů samosprávy (např. krajské úřady, ORP) zajištění 

připravenosti území na mimořádné události a krizové situace, tvorba havarijních plánů 

kraje, vnějších havarijních plánů, krizových a povodňových plánů pro řešení těchto situací 
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a odstraňování následků mimořádných událostí a krizových situací. Krizový plán kraje 

a ORP je základním plánovacím dokumentem, který obsahuje souhrn krizových opatření 

a postupů k řešení krizových situací. Krizové plány jsou zpravidla rozděleny do tří částí, 

základní, operativní a pomocné. Součástí pomocné části jsou také geografické podklady, 

které jsou většinou ve formě topografických map, kde se vyznačují rizika ohrožující dané 

území a možnosti řešení situace. [55] Povodňový plán je základním dokumentem ochrany 

před povodněmi a slouží ke koordinaci činností v daném území v době povodňové situace. 

Povodňový plán má čtyři části, úvodní, věcnou, organizační a grafickou. Součástí grafické 

části povodňového plánu je mapa s vyznačením rozsahu záplavového území s aktivní 

zónou, kritických profilů, vodních děl a hlásných profilů apod., dále zjednodušený 

technický plán ohrožených objektů a přehled dopravních omezení, evakuačních tras a míst 

soustředění evakuovaných obyvatel. [56] 

Na místní úrovni (obce) jsou využívány především analogové mapy. Jednou 

z povinností každé obce je protipovodňová ochrana, proto se nejvíce pozornosti věnuje 

povodním, pro které jsou sestavovány povodňové mapy. V těchto mapách jsou často 

zohledňována ještě další možná rizika jako znečištění vodních toků v důsledku rozlití vody 

mimo koryto vodního toku a zatopení průmyslových areálů. Pro krizové situace jsou také 

využitelné informace z územních plánů. [50] 

V současnosti neexistuje jednotná mapová symbolika krizového řízení pro veřejnou 

správu. Každá složka si pro vlastní potřebu vytváří mapové podklady a datové soubory 

sama. Vlastní tematická data jsou také v některých případech zpřístupněna i veřejnosti 

v podobě mapových aplikací a služeb (např. Ministerstvo životního prostředí, krajské 

úřadu, magistráty, v rámci možností i obecní úřady). Z hlediska tvorby vlastních mapových 

produktů pro krizové řízení lze obecně mapy rozdělit na povodňové plány a krizové mapy 

[32]. 

Nejrozšířenější podobou povodňového plánu je digitální povodňový plán, což je 

vlastně elektronické zpracování všech částí povodňového plánu, vzájemně provázaných 

pomocí odkazů, rejstříku a vyhledávání. Tato elektronická podoba povodňového plánu 

slouží především členům Ústřední povodňové komise, povodňovým komisím krajů, 

jednotlivým obcím, institucím (ČHMÚ, Povodí Vltavy, Ohře, Labe, Moravy a Odry), 

zprostředkovaně i složkám IZS nebo běžným občanům. Jde o GIS software poskytovaný 
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firmou Hydrosoft Veleslavín s.r.o. a umožňuje poskytování a výměnu informací mezi 

orgány státní správy a složkami IZS. [57] Tento produkt je volně dostupný na webu 

http://www.dppcr.cz/. Obsah grafické části digitálního povodňového plánu, včetně 

mapových prvků, je podrobně stanoven v Metodice pro tvorbu digitálních povodňových 

plánů [57]. Základní mapa obsahuje mj. následující témata: povodňové komise, hrožené 

a ohrožující objekty, zaplavené komunikace, evakuace, záplavová území a správní členění 

území. Jednotlivá témata jsou zobrazována v rámci mapových pohledů (tematických 

vrstev), které lze libovolně zapínat a vypínat. Tyto mapové pohledy zobrazují konkrétní 

vrstvy dle příslušné tematiky: Česká republika, Hlásné profily, Vodní toky a díla, 

Záplavová území, Dibavod, Objekty povodňového plánu, Postupové body, Doprava, 

Důležité organizace. Legenda digitálního povodňového plánu obsahuje bodové, liniové 

i plošné znaky a vychází z použitého GIS softwaru. Legenda je uspořádána podle vrstev 

a nemá žádné logické ani hierarchické členění. I přes zavedenou jednotou metodiku pro 

datové vrstvy závisí výběr konkrétní mapové symboliky na organizaci, která digitální 

povodňový plán spravuje, a proto se mohou objevovat různé symboly pro stejnou kategorii 

prvků. [57] Ukázka z legendy digitálního povodňového plánu České republiky je součástí 

přílohy (Příloha č. 21). 

Krizové mapy si zpracovávají některé krajské úřady pro svou vlastní potřebu. 

Ve většině případů jde o mapovou webovou aplikaci od různých komerčních společností. 

Mapová symbolika se liší v závislosti na původu softwaru, ve kterém je mapa vytvořena. 

Legendu většinou tvoří bodové, liniové i plošné znaky a je členěna do jednotlivých skupin. 

Krizové mapy se mohou týkat také specifické tematiky (př. havarijní plán Pardubic, mapa 

sesuvů Zlín). Součástí přílohy (Příloha č. 22) je legenda Mapy krizového řízení 

města Hradec Králové. 

  

http://www.dppcr.cz/
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5.3. Zhodnocení vybraných znakových sad 

V současné době neexistuje jednotný přístup k tvorbě znakových sad pro mapové 

podklady krizového řízení. U výše popsaných znakových sad používaných ve světě lze 

nalézt určité společné zásady a principy, avšak každý stát i organizace vnáší do svých 

znaků svá specifika i požadavky (např. možnost ručního zákresu, podoba znaku – 

asociativní symboly nebo schematické znaky). V některých znakových sadách lze nalézt 

všechny typy znaků, tedy bodové, liniové i plošné, některé sady používají například pouze 

bodové znaky. Společným rysem je snaha o vytvoření standardizované znakové sady, která 

vychází z již používaných předpisů v příslušné zemi i ve světě, lze ji použít na jakémkoliv 

mapovém podkladu, je srozumitelná a snadno pochopitelná a lze ji využít v barevné 

i černobílé variantě. Tvorba znakových sad je ve většině států podporována vládou 

a vyžaduje mezioborovou spolupráci všech orgánů krizového řízení. 

V České republice je využíváno nemalé množství znakových sad určených 

pro potřeby krizového řízení a chybí zde nějaká standardizace. V posledních letech 

se situace v této oblasti zlepšuje. V HZS ČR je používán jednotný centrální datový sklad 

a společná vizualizace prostřednictvím GIS. Do budoucna se předpokládá s rozšířením 

tohoto standardu i pro PČR a ZZS. V rámci veřejné správy je standardizace používaných 

znakových sad na opravdu nízké úrovni. Každé oddělení krizového řízení si vytváří 

mapovou symboliku samo. 

Při tvorbě mapových podkladů i znakových sad se však nesmí zapomenout na to, 

že každá mimořádná událost i krizová situace má svá specifika. Proto by u znaků měla 

existovat možnost doplnění a upřesnění významu. 

V následující tabulce (Tabulka 1) je provedeno zhodnocení vybraných znakových 

sad, jejichž znaky se jeví jako vhodné pro implementaci do mapové symboliky krizového 

řízení v ČR. Z výše rozebraných sad používaných ve světě jsem vybrala znakovou sadu 

z USA, Austrálie, Velké Británie, Portugalska, Polska a Německa. Ze znakových sad 

využívaných v ČR se jako vhodné jeví využít znaky z Legendy GISel IZS, výzkumného 

projektu Dynamická geovizualizace v krizovém managementu, předpisu Zkratky a znaky 

v Civilní obraně a z Mapy krizového řízení Hradec Králové. Ostatní znakové sady 

se komplexně nejeví jako optimální k využití v krizovém řízení. Znaky z těchto sad lze 

v rámci možností využít například jako inspiraci při návrhu a tvorbě znaků nových. 
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Tabulka 1: Komparace vybraných znakových sad pro krizové řízení 

Znaková sada Pozitiva Negativa 

ANSI 415-2006 INCITS Homeland Security 

Map Symbol Standard 

standardizovaná sada, jednoduché a asociativní znaky, černobíle i 

barevně, málo kategorií, vodící znak pro kategorie, operační status 

jen bodové znaky, chybí znaky pro 

některé krizové situace 

Australasian All-Hazards Symbology Project 

standardizovaná sada, jednoduché a asociativní znaky, bodové, 

liniové i plošné znaky, do liniových a plošných znaků se vkládají 

bodové, černobíle i barevně, málo kategorií, vodící znak pro 

kategorie, operační status, dostatek znaků pro krizové situace 

časté zkratky – nutno znát význam 

Civil Protection Common Map Symbology 
standardizovaná sada, jednoduché znaky, bodové, liniové i plošné 

znaky, černobíle i barevně, málo kategorií, vodící znak pro kategorie, 

RAG status, dostatek znaků pro krizové situace, odkazové čáry 

velmi časté zkratky – nutno znát 

význam 

Disaster Response Map Symbols 
standardizovaná sada, jednoduché a asociativní znaky, černobíle, 

málo kategorií, vodící znak pro kategorie, operační status, dostatek 

znaků pro krizové situace 

jen bodové znaky, ne vždy zcela 

snadno pochopitelné 

Zestaw zasadniczych umówionych znaków 

operacyjnych właściwych dla jednostek 

organizacyjnych resortu Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

standardizovaná sada, jednoduché znaky, bodové, liniové i plošné 

znaky, základní znaky pro určité jevy nebo objekty, doplňující znaky 

(grafický modifikátor, velikost složky), černobíle i barevně, 

geografická podobnost s ČR 

velmi časté zkratky, množství 

kategorií i znaků – náročné na paměť, 

neasociativní, chybí znaky pro 

krizové situace 

Empfehlungen für Taktische Zeichen im 

Bevölkerungsschutz 

standardizovaná sada, jednoduché a symbolické znaky, bodové, 

liniové i plošné znaky, do plošných znaků se vkládají bodové, 

základní znaky a barvy pro určité jevy nebo objekty, doplňující znaky 

(velikost složky, velikost plochy), černobíle i barevně, geografická 

podobnost s ČR 

množství kategorií i znaků – náročné 

na paměť, neasociativní 

Legenda GISel IZS 

bodové, liniové i plošné znaky, již zaveden u HZS, do budoucna se 

počítá se zavedením i u PČR  a ZZS 

nelogická struktura legendy – obtížné 

vyhledávání, neexistují znaky pro 

krizové situace, znaky navzájem 

velice podobné – těžce rozlišitelné, 

neasociativní, barevně 
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Návrh znakových sad pro krizové řízení, 

Telefonické centrum tísňového volání a 

zásahové jednotky a Návrh kartografických 

znaků pro body zájmu 

bodové, liniové i plošné znaky, jednoduché a symbolické znaky, POI, 

filozofie dopravních značek, vodící tvar a barva 

barevně, zavádí nové značky – 

nemusí být zcela patrný význam 

Zkratky a značky v Civilní obraně 
standardizovaná sada, bodové, liniové i plošné znaky, komplexní, 

ověřený 
zastaralý, digitálně nezpracovaný, 

množství kategorií i znaků, barevně, 

poměrně složité znaky 

Mapa krizového řízení Hradec Králové 
bodové, liniové i plošné znaky nelogická struktura legendy, 

neasociativní, nedostatek znaků pro 

krizové situace 
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6. NÁVRH METODIKY PRO TVORBU VYBRANÉ 

DOKUMENTAČNÍ ČINNOSTI KRIZOVÉHO 

ŠTÁBU 

V této kapitole bude navržena Metodika pro tvorbu vybrané dokumentační činnosti 

krizového štábu na úrovni ORP (dále jen „Metodika“). Součástí této Metodiky je také návrh 

grafických znaků pro práci krizových štábů (viz 6.2 Návrh grafických značek). 

Jak již bylo uvedeno výše, ze Směrnice Ministerstva vnitra z roku 2011 vyplývá, 

že konkrétní forma ani struktura dokumentace krizového štábu není stanovena. Takže 

každý krizový štáb na jakékoliv úrovni může vytvářet dokumentaci dle vlastního uvážení, 

a tím pádem se tyto dokumenty mohou značně lišit v interpretaci jednotlivých krizových 

štábů. Vedení dokumentace krizového štábu je také z důvodu velkého množství samostatně 

zpracovávaných dokumentů velmi obtížné. Pro zlepšení způsobu vedení dokumentace 

krizového štábu by bylo vhodné jednotlivé dokumenty integrovat do větších celků 

a sjednotit jejich formátování, což je jedním z cílů této práce. 

Odpovědnost za zpracování dokumentace krizového štábu nese stálá pracovní 

skupina, pokud předseda krizového štábu nestanoví jinak. To znamená, že dle Směrnice 

Ministerstva vnitra z roku 2011 [11] není jasně dáno ani omezeno rozdělení odpovědností 

za zpracování jednotlivých dokumentů. Vhodné by bylo, aby dokumenty zpracovávaly 

jednotlivé odborné skupiny dle svých vymezených úkolů a povinností. Ovšem konkrétní 

organizační struktura stálé pracovní skupiny s vymezením úkolů a povinností jednotlivých 

složek není legislativně zakotvena. Směrnice Ministerstva vnitra z roku 2001 [9] přesně 

popisovala organizaci a vnitřní členění stálé pracovní skupiny krizového štábu na odborné 

skupiny včetně jejich úkolů a povinností. Odborné skupiny plní podle svého odborného 

zaměření jednotlivé úkoly stálé pracovní skupiny. Strukturu stálé pracovní skupiny tvoří 

pět odborných skupin, a to skupina Součinnosti a komunikace, skupina Týlového 

zabezpečení, skupina Analýzy situace a plánování, skupina Nasazení sil a prostředků 

a skupina Ochrany obyvatelstva. Struktura krizového štábu na bázi STANO je hojně 

využívanou strukturou mezi představiteli veřejné správy (viz 2.5 Činnost krizových štábů – 

řízení zdolávání krizových situací). Proto budu při rozdělování zodpovědnosti 
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za zpracování příslušné dokumentace krizového štábu vycházet právě z této struktury stálé 

pracovní skupiny krizového štábu. 

6.1. Vybraná dokumentační činnost 

Tato Metodika se vztahuje na dokumenty uvedené v čl. 10 Směrnice Ministerstva 

vnitra z roku 2011 [11] (viz 3 Dokumentační činnost krizového štábu). V rámci Metodiky 

je navržena integrace některých dokumentů a jednotný formát záznamů. Integrace 

a jednotný formát je navržen pro dokumentaci, která se vztahuje k rozhodovacím procesům 

v krizovém štábu. Touto dokumentací, vázanou na rozhodovací činnost v krizovém štábu, 

jsou následující písemnosti dle čl. 10 Směrnice Ministerstva vnitra z roku 2011 [11]: 

1. Záznam o průběhu činnosti stálé pracovní skupiny 

2. Záznam o řešení mimořádné události nebo krizové situace a přijatých 

opatřeních 

3. Přehled o situaci a prognózy vývoje mimořádné události nebo krizové situace 

4. Přehled nasazených sil a prostředků, volných disponibilních lidských a věcných 

zdrojů 

5. Přehled okamžitých a očekávaných potřeb v souvislosti s řešením mimořádné 

události nebo krizové situace 

6. Přehled nabídek humanitární pomoci, osobní pomoci a věcné pomoci, jejich 

rozdělení a distribuci 

7. Přehled pohotovostních zásob použitých při řešení mimořádné události nebo 

krizové situace 

Značný počet samostatně zpracovávaných dokumentů vede k nepřehlednosti 

monitorovaných údajů. Proto je vhodné výše uvedené dokumenty integrovat do větších 

bloků (celků). Jako optimální se jeví následující řešení integrující výše uvedené písemnosti 

do tří celků: 

1. Dokumentace postupu řešení mimořádné události nebo krizové situace 

- Záznam o průběhu činnosti stálé pracovní skupiny 

- Záznam o řešení mimořádné události nebo krizové situace a přijatých 

opatřeních 

- Přehled o situaci a prognózy vývoje mimořádné události nebo krizové 

situace 
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2. Evidence nasazených a disponibilních zdrojů 

- Přehled nasazených sil a prostředků, volných disponibilních lidských 

a věcných zdrojů 

- Přehled okamžitých a očekávaných potřeb v souvislosti s řešením 

mimořádné události nebo krizové situace 

- Přehled nabídek humanitární pomoci, osobní pomoci a věcné pomoci, jejich 

rozdělení a distribuci 

3. Evidence použitých pohotovostních zásob 

- Přehled pohotovostních zásob použitých při řešení mimořádné události nebo 

krizové situace 

Pro zpracování těchto dokumentů a k jejich následnému využití jsou také nezbytné 

mapové (geografické) podklady. Do nich se graficky zaznamenávají rozhodující opatření 

odezvy na vznik mimořádné události nebo krizové situace a opatření k ochraně 

obyvatelstva v daném území. Tento dokument s názvem Situační mapa [21] tvoří základní 

mapová sada sestavená v souvislosti s přípravou dokumentace pro krizový štáb, která je 

doplněna o speciální účelové mapové podklady vztahující se k bezpečnosti daného území.  

V dalším textu budou popsány navrhované dokumentační celky, především 

co se týče odpovědnosti za jejich zpracování. 

Dokumentace postupu řešení mimořádné události nebo krizové situace 

Jak již bylo uvedeno výše, tento dokument sjednocuje tři dokumenty uvedené 

v čl. 10 Směrnice Ministerstva vnitra z roku 2011, a to Záznam o průběhu činnosti stálé 

pracovní skupiny, Záznam o řešení mimořádné události nebo krizové situace a přijatých 

opatřeních a Přehled o situaci a prognózy vývoje mimořádné události nebo krizové situace. 

Tato písemnost poskytuje ucelený pohled na průběh řešení mimořádné události 

nebo krizové situace. Jde o základní dokument krizového štábu. 

Tento dokument mohou mít krizové štáby připraven v podobě předtištěného 

formuláře nebo ve formě, v dnešní době hojně využívané, elektronické. 

Formulář je rozdělen do tří celků (částí), kde každý z celků odpovídá jednomu 

z integrovaných dokumentů dle čl. 10 Směrnice Ministerstva vnitra z roku 2011. 
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Za zpracování jednotlivých částí budou zodpovídat určené odborné skupiny stálé pracovní 

skupiny krizového štábu. Rozdělení odpovědností bude následující: 

1. Záznam o průběhu činnosti stálé pracovní skupiny 

Jako optimální se jeví, aby každá odborná skupina (STANO) dokumentovala 

průběh vlastní činnosti. Následně pak odborná skupina Součinnosti a komunikace 

vypracuje komplexní Záznam o průběhu činnosti stálé pracovní skupiny, který bude 

shrnovat činnosti jednotlivých odborných skupin. 

2. Záznam o řešení mimořádné události nebo krizové situace a přijatých 

opatřeních 

Tuto část bude zpracovávat také odborná skupina Součinnosti a komunikace, 

protože spolupracuje a komunikuje s ostatními orgány krizového řízení a složkami IZS, 

a proto má přístup k informacím, které jsou pro zpracování tohoto formuláře nezbytné. 

Jedním z úkolů této odborné skupiny je tvorba a vyhlašování rozhodnutí vedoucího 

krizového štábu a také plní funkci podatelny pro příjem informací z vnějšího okolí (viz 2.5 

Činnost krizových štábů – řízení zdolávání krizových situací). 

3. Přehled o situaci a prognózy vývoje mimořádné události nebo krizové situace 

Za zpracování tohoto celku bude zodpovídat odborná skupina Analýzy situace 

a plánování, protože tento dokument bude vytvářen na základě soustavné analýzy 

mimořádné události nebo krizové situace. Jedním z úkolů této odborné skupiny je totiž 

analýza konkrétní mimořádné události nebo krizové situace a prognóza dalšího vývoje 

(viz 2.5 Činnost krizových štábů – řízení zdolávání krizových situací). Pro zpracování 

tohoto formuláře lze využít vzorový formulář Standardizované hlášení, který je součástí 

Přílohy č. 1 Směrnice Ministerstva vnitra z roku 2011. Toto hlášení vlastně poskytuje 

přehled o situaci a jeho součástí je také položka Předpokládaný vývoj. 

Samotná podoba tohoto formuláře je součástí navrhované Metodiky (6.3 Metodika 

pro tvorbu vybrané dokumentační činnosti krizového štábu). 
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Evidence nasazených a disponibilních zdrojů 

Jak již bylo uvedeno výše, tento dokument integruje tři dokumenty uvedené 

v čl. 10 Směrnice Ministerstva vnitra z roku 2011, a to Přehled nasazených sil 

a prostředků, volných disponibilních lidských a věcných zdrojů, Přehled okamžitých 

a očekávaných potřeb v souvislosti s řešením mimořádné události nebo krizové situace 

a Přehled nabídek humanitární pomoci, osobní pomoci a věcné pomoci, jejich rozdělení 

a distribuci. 

Tato písemnost poskytuje ucelený přehled veškerých sil, prostředků, zdrojů 

a humanitární pomoci, využitelných při řešení mimořádné události nebo krizové situace. 

Tento dokument mohou mít krizové štáby připraven v podobě předtištěného 

formuláře nebo ve formě elektronické. 

Formulář je rozdělen také do tří celků (částí), kde každý z celků odpovídá jednomu 

ze sjednocených dokumentů dle čl. 10 Směrnice Ministerstva vnitra z roku 2011. 

Za zpracování jednotlivých částí budou zodpovídat určené odborné skupiny stálé pracovní 

skupiny krizového štábu. Rozdělení odpovědností bude následující: 

1. Přehled nasazených sil a prostředků, volných disponibilních lidských a věcných 

zdrojů 

Tento celek bude zpracovávat odborná skupina Nasazení sil a prostředků. Vede 

totiž přehledy o nasazení složek IZS a ostatních sil a prostředků a o disponibilních 

lidských, technických a materiálních zdrojích (viz 2.5 Činnost krizových štábů – řízení 

zdolávání krizových situací). Ke své činnosti může využívat krizové a havarijní plány, kde 

jsou vedeny přehledy sil a prostředků nezbytných pro řešení mimořádné události nebo 

krizové situace. Proto je především důležitá orientace v těchto dokumentech. 

2. Přehled okamžitých a očekávaných potřeb v souvislosti s řešením mimořádné 

události nebo krizové situace 

Tato část vyžaduje soustavnou analýzu mimořádné události nebo krizové situace. 

Proto je vhodné, aby tento celek zpracovávala odborná skupina Analýzy situace 

a plánování. Jak již bylo uvedeno výše, jedním z úkolů této skupiny je analýza konkrétní 

vzniklé mimořádné události nebo krizové situace a prognóza dalšího vývoje 
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(viz 2.5 Činnost krizových štábů – řízení zdolávání krizových situací). Pro práci krizového 

štábu je vhodné, aby byla zpracována především informace o okamžitých potřebách. 

3. Přehled nabídek humanitární pomoci, osobní pomoci a věcné pomoci, jejich 

rozdělení a distribuci 

Za zpracování nabídek humanitární pomoci bude zodpovídat odborná skupina 

Ochrany obyvatelstva, protože tato skupina zodpovídá za poskytování a přijímání 

humanitární pomoci. K této činnosti bude využívat místní systém přehledu nabídek 

a požadavků na humanitární pomoc, který vedou státní orgány, orgány územních 

samosprávných celků a humanitární organizace podle § 6 odst. 1 nařízení vlády 

č. 463/2000 Sb. [28] Za zpracování nabídek osobní a věcné pomoci bude odpovědná 

odborná skupina Týlového zabezpečení, protože využívá osobní a věcnou pomoc 

právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob (viz 2.5 Činnost krizových štábů – 

řízení zdolávání krizových situací). Pro zpracování této části může skupina využít dohody 

o poskytnutí pomoci, které jsou podle § 15 vyhlášky č. 328/2001 Sb. [61] součástí 

poplachových plánů IZS. Následně pak odborná skupina Součinnosti a komunikace 

vypracuje komplexní Přehled nabídek humanitární pomoci, osobní pomoci a věcné 

pomoci, jejich rozdělení a distribuci, který bude shrnovat přehled těchto nabídek.  

Samotná podoba tohoto formuláře je součástí navrhované Metodiky (6.3 Metodika 

pro tvorbu vybrané dokumentační činnosti krizového štábu). 

Evidence použitých pohotovostních zásob 

Tento dokument odpovídá dokumentu dle čl. 10 Směrnice Ministerstva vnitra 

z roku 2011 – Přehled pohotovostních zásob použitých při řešení mimořádné události nebo 

krizové situace. Tato písemnost poskytuje ucelený přehled pohotovostních zásob použitých 

při řešení mimořádné události nebo krizové situace. 

Tento dokument mohou mít krizové štáby připraven v podobě předtištěného 

formuláře nebo ve formě elektronické. 

Za zpracování jednotlivých částí bude zodpovídat odborná skupina Týlového 

zabezpečení, která v rámci své činnosti využívá systému hospodářských opatření 

pro krizové stavy pro potřeby složek IZS. Součástí systému hospodářských opatření 

pro krizové stavy jsou také pohotovostní zásoby, které tvoří vybrané základní materiály 



73 

 

a výrobky, určené k zajištění nezbytných dodávek pro podporu obyvatelstva, činnosti 

havarijních služeb a HZS po vyhlášení krizových stavů, v systému nouzového 

hospodářství, které nelze zajistit obvyklým způsobem [62]. Pro koordinaci a podporu 

procesů při uplatňování a řešení požadavků na věcné zdroje (tedy i pohotovostní zásoby) 

za krizové situace je vytvořen informační systém Krizkom, prostřednictvím kterého 

krizové štáby žádají o pohotovostní zásoby. Krizové štáby jednotlivých stupňů orgánů 

krizového řízení uplatňují požadavky na stanoveném formuláři v rámci informační systému 

Krizkom. Tento formulář Požadavku na zajištění věcných zdrojů je součástí Přílohy č. 4 

Metodiky pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace. [63] Datová struktura tohoto 

formuláře bude využita a aplikována na strukturu formuláře Evidence použitých 

pohotovostních zásob. 

Samotná podoba tohoto formuláře je součástí navrhované Metodiky (6.3 Metodika 

pro tvorbu vybrané dokumentační činnosti krizového štábu). 

Situační mapa 

Pro zpracování výše uvedených dokumentů a k jejich následnému využití jsou také 

nezbytné mapové (geografické) podklady, které obsahuje Situační mapa. Tvoří ji základní 

mapová sada sestavená v souvislosti s přípravou dokumentace pro krizový štáb, která je 

doplněna o speciální účelové mapové podklady vztahující se k bezpečnosti daného území. 

Takovými speciálními mapovými podklady mohou být například mapy záplavových 

území, zóny havarijního plánování nebo dislokace prvků kritické infrastruktury. 

Do situační mapy se dále dle [21] zaznamenávají: 

 oblasti postižené dopadem mimořádné události nebo krizové situace, 

 navazující nebezpečné oblasti, 

 poškozené objekty v území a rozsah jejich poškození, 

 umístění bezpečnostně významných objektů v území, 

 operující záchranná uskupení (složky IZS), 

 nástupní prostory a shromaždiště záchranných složek, 

 umístění prvků řízení záchranných a likvidačních prací v postiženém území 

(např. velitelská stanoviště, umístění pracovišť krizových štábů) apod. 
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Za zpracování tohoto dokumentu bude odpovídat odborná skupina Analýzy situace 

a plánování, která má za úkol mj. vytváření, vedení a využívání mapových a grafických 

znázornění situace. 

Pro přehled situace v jednotlivých územích zasažených mimořádnou událostí nebo 

krizovou situací se využívají taktické značky a grafické symboly. Návrh grafických značek 

je jedním z cílů této práce a tato problematika je blíže popsána v následující kapitole 

6.2 Návrh grafických značek. 

Pokud nastane situace, že na Situační mapě není v jednom místě dostatek prostoru 

pro umístění grafických značek, je vhodné si místo situace rozdělit na několik sektorů 

(např. podle stupně ohrožení). Tyto sektory příslušná odborná skupina (Analýzy situace 

a plánování) označí číslem nebo písmenem do mapy a následně vedle graficky popíše 

situaci v daném sektoru. 

6.2. Návrh grafických značek 

V této kapitole budou uvedena teoretická východiska pro tvorbu znakových sad 

pro potřebu orgánů krizového řízení a navrhnuty grafické znaky pro činnost krizových 

štábů. 

Na základě prostudování vybraných znakových sad používaných v oblasti 

krizového řízení v ČR i v zahraničí (5 Rozbor znakových sad využívaných v krizovém 

řízení) jsem navrhla několik grafických značek pro činnost krizového štábu. O znacích 

pro krizové štáby pojednává také navrhovaná Metodika (6.3 Metodika pro tvorbu vybrané 

dokumentační činnosti krizového štábu). 

Při návrhu grafických značek pro činnost krizového štábu jsem postupovala podle 

následujících zásad pro vytváření značek. Značky by tedy měly být: 

 jasné a logické, 

 srozumitelné, 

 jednoduché a snadno pochopitelné, 

 použitelné v informačních technologiích (GIS), 

 využitelné na různých úrovních krizových štábů. 
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Navržená znaková sada obsahuje znaky barevné i černobílé, bodové, liniové 

i plošné, využitelné pro činnost krizových štábů ORP. Do znaků liniových a plošných 

mohou být pro větší srozumitelnost a přehlednost vkládány znaky bodové. Zkratky by 

měly být využívány minimálně, anebo jen ty, které mají v oblasti krizového řízení obecně 

platný nebo alespoň známý význam. Pro určité jevy a objekty jsou stanoveny základní 

vodící znaky (Obrázek 23) a barvy, které mohou být různě kombinovány. Znaky jsem se 

snažila navrhnout především ve formě asociativních symbolů, protože jsou ve většině 

případů všeobecně známé, a tím pádem snadno pochopitelné, nejen na území ČR. Znaková 

sada je navržena tak, aby ji mohli používat jak orgány krizového řízení, tak i eventuelně 

občané. 

Znaky jsem rozdělila do pěti skupin dle podobnosti: 

1. Krizové situace – do této skupiny jsou zařazeny některé krizové situace, které by se 

mohly vyskytnout na území ČR. Vodícím tvarem je kosočtverec. Znaky jsou bodové 

a všechny navrženy v černobílé formě. Je jich celkem 28. Tyto znaky se pro větší 

přehlednost mohou doplňovat do některých znaků plošných. 

2. Orgány krizového řízení – tato skupina zahrnuje bodové znaky pro jednotky HZS, 

PČR, ZZS a znak pro krizový štáb, celkem tedy 4 znaky. Znaky jsou navrženy 

v černobílé verzi a vodícím znakem je praporek. 

3. Činnost/Operace – do této skupiny jsou zařazeny pouze 2 znaky, a to znak 

pro evakuaci a dekontaminaci. Znaky jsou opět bodové a černobílé vodícím tvarem je 

kruh. 

4. Infrastruktura a jiné objekty či místa – skupina zahrnuje celkem 12 znaků. Jedná se 

opět o znaky bodové a černobílé. Vodícím tvarem je obdélník s menším černým 

obdélníkem na horní straně. U některých důležitých objektů pro ochranu obyvatelstva je 

znak doplněn o číslo příslušného objektu a kapacitu osob. 

5. Plochy a areály – sem jsem zařadila celkem 10 plošných znaků. V této skupině jsou 

stanovena plošná označení krizových situací pomocí barev a dalších ploch podstatných 

pro řešení krizových situací. Znak pro evakuační zónu je doplněn příslušným číslem 

evakuační zóny a počtem osob. 

6. Linie – v této skupině je zařazen pouze jeden znak, a to pro označení evakuační trasy 

s určením čísla (označení) evakuační trasy. 
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K vytvoření znaků jsem použila program Inkscape, což je jeden z mnoha programů 

na tvorbu vektorové grafiky. 

 

Obrázek 23: Vodící tvary a znaky 

Zdroj: Vlastní úprava 

6.3. Metodika pro tvorbu vybrané dokumentační činnosti krizového 

štábu 

Metodika stanoví obsahové vymezení náležitostí a další podrobnosti související se 

zpracováním vybraných dokumentů vázaných na rozhodovací procesy v krizovém štábu 

ORP. 

Metodika slouží k zajištění jednotného postupu zpracování vybrané dokumentace 

stálé pracovní skupiny krizového štábu ORP (dále jen „dokumentace krizového štábu“). 

Účelem Metodiky je vytvořit podmínky pro zpracování dokumentace týkající se 

jednotlivých úkonů vykonávaných při řešení mimořádné události nebo krizové situace. 

Dokumentací krizového štábu jsou veškeré písemnosti zpracovávané po dobu 

činnosti krizového štábu. 

Tato Metodika se vztahuje na některé dokumenty uvedené v čl. 10 Směrnice 

Ministerstva vnitra z roku 2011. Tyto dokumenty jsou integrovány do větších celků a nově 

k nim přistupuje dokument s názvem Situační mapa. 

V následujících podkapitolách jsou popsány jednotlivé dokumenty a vymezena 

jejich grafická podoba. 

  



77 

 

Obsah Dokumentace postupu řešení mimořádné události nebo krizové situace 

Tento formulář je tvořen třemi celky, jejichž grafická podoba bude popsána níže. 

a) Záznam o průběhu činnosti stálé pracovní skupiny 

Zpracovatelem této části formuláře je odborná skupina Součinnosti a komunikace nebo 

jiná vhodná osoba, případně více osob. Zároveň také vyplní hlavičku tohoto formuláře – 

hlavička příslušného krizového štábu včetně kontaktních údajů. 

Datová pole pro záznam tvoří šest sloupců s následujícím záhlavím: 

1. Číslo záznamu, kde se uvede pořadové číslo příslušné činnosti stálé pracovní skupiny. 

2. Datum, kdy stálá pracovní skupina vykonávala danou činnost. 

3. Čas, kde se zaznamená časový úsek vykonávání dané činnosti (od – do). 

4. Činnost/Aktivita, kde se uvede záznam vlastní činnosti vykonávané stálou pracovní 

skupinou. 

5. Jméno odpovědné osoby, která zodpovídá za danou činnost. 

6. Poznámka, kde lze uvést nějaké bližší informace týkající se dané činnosti (např. odkaz 

na jiný dokument). 

V zápatí se uvede jméno osoby, která záznam učinila. 

b) Záznam o řešení mimořádné události nebo krizové situace a přijatých 

opatřeních 

Za zpracování této části formuláře zodpovídá odborná skupina Součinnosti a komunikace, 

případně jiná vhodná osoba nebo více osob. 

Datová pole pro záznam tvoří šest sloupců s následujícím záhlavím: 

1. Číslo záznamu, kde se uvede pořadové číslo příslušného záznamu řešení stálé pracovní 

skupiny. 

2. Datum a čas, kde se zaznamená den a hodina řešení mimořádné události nebo krizové 

situace. 

3. Záznam řešení, kde se uvede záznam vlastního řešení mimořádné události nebo krizové 

situace. 

4. Přijatá opatření, kde se zaznamenají přijatá opatření při řešení mimořádné události 

nebo krizové situace. 
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5. Jméno odpovědné osoby, která zodpovídá za realizaci dané položky. 

6. Poznámka, kde lze uvést nějaké bližší informace týkající se dané činnosti (např. odkaz 

na jiný dokument). 

V zápatí se uvede jméno osoby, která záznam učinila. 

c) Přehled o situaci a prognózy vývoje mimořádné události nebo krizové situace 

Zpracovatelem této části formuláře je odborná skupina Analýzy situace a plánování nebo 

jiná vhodná osoba, případně více osob. 

Datová pole pro záznam tvoří dva celky, a to Přehled o situaci a Prognózy vývoje. Celek 

Přehled o situaci je tvořen devíti položkami: 

1. Druh řešené situace, kde si zpracovatel může vybrat z nabídky mimořádných událostí 

a krizových situací ve formě checkboxů (zaškrtávacích políček) nebo uvede jiný typ 

mimořádné události či krizové situace. Nabídku tvoří tyto mimořádné události 

a krizové situace: povodeň, vichřice, sesuv půdy, sněhová kalamita, únik nebezpečné 

látky, jiná havárie, dopravní nehoda, narušení dodávek energií, pitné vody, potravin 

a ropy nebo jiná mimořádná událost nebo krizová situace, 

2. Zasažené území, kde se vymezí území postižené mimořádnou událostí nebo krizovou 

situací. 

3. Datum a čas vzniku, kde se zaznamená den a hodina vzniku dané mimořádné události 

nebo krizové situace. 

4. Popis situace, kde je charakterizována daná mimořádná událost nebo krizová situace. 

5. Činnost krizového štábu včetně realizovaných opatření, kde se popíše činnost 

vykonávaná krizovým štábem od vzniku mimořádné události nebo krizové situace. 

6. Přehled nasazených sil a prostředků, kde zpracovatel zaznamená Složky IZS a nebo 

Jiné síly a prostředky nasazené pro řešení dané mimořádné události nebo krizové 

situace, včetně jejich počtu. 

7. Přehled ostatních použitých zdrojů pomoci, kde zpracovatel uvede přehled 

pohotovostních zásob, humanitární pomoci, osobní pomoci, věcné pomoci nebo ostatní 

pomoci využité pro řešení dané mimořádné události nebo krizové situace. 

8. Počet osob, kde se uvedou počty osob ohrožených, evakuovaných, zraněných, mrtvých 

a pohřešovaných během mimořádné události nebo krizové situace. 
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9. Vzniklé škody, kde se alespoň odhadem uvedou škody způsobené danou mimořádnou 

událostí nebo krizovou situací. 

Celek Prognózy vývoje je tvořen třemi položkami: 

10. Předpokládaný vývoj, kde se popíše očekávaný vývoj dané mimořádné události nebo 

krizové situace. 

11. Požadavky na další síly a prostředky, kde se uvede potřeba dalších sil a prostředků 

nezbytných pro řešení dané mimořádné události nebo krizové situace. 

12. Předpokládané škody, kde se uvedou další očekávané škody. 

V zápatí se uvede jméno osoby, která záznam učinila. 

Konečná grafická podoba formuláře Dokumentace postupu řešení mimořádné 

události nebo krizové situace je součástí přílohy (Příloha č. 23). 

Obsah Evidence nasazených a disponibilních zdrojů 

Tento formulář je tvořen třemi celky, jejichž grafická podoba bude popsána níže. 

a) Přehled nasazených sil a prostředků, volných disponibilních lidských a věcných 

zdrojů 

Zpracovatelem této části formuláře je odborná skupina Nasazení sil a prostředků nebo jiná 

vhodná osoba, případně více osob. Zároveň také vyplní hlavičku tohoto formuláře – 

hlavička příslušného krizového štábu včetně kontaktních údajů. 

Datová pole pro záznam tvoří tři celky, a to Základní složky IZS, Ostatní složky IZS a Další 

zdroje. Všechny tyto celky jsou tvořeny devíti sloupci s následujícím záhlavím: 

1. Číslo záznamu, kde se uvede pořadové číslo příslušných sil a prostředků. 

2. Datum, kdy byly síly a prostředky nasazeny. 

3. Doba činnosti (od – do), kde se zaznamená časový úsek nasazení daných sil 

a prostředků. 

4. Povolání, kde zpracovatel zaškrtne políčko v případě povolání daných sil a prostředků 

a uvede čas jejich povolání. 

5. Odvolání, kde zpracovatel zaškrtne políčko v případě odvolání daných sil a prostředků 

a uvede čas jejich odvolání. 

6. Síly a prostředky, kde se uvede vlastní přehled nasazených sil a prostředků. 
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7. Důvod nasazení, kde se zaznamená účel povolání daných sil a prostředků. 

8. Jméno odpovědné osoby, která zodpovídá za dané síly a prostředky. 

9. Poznámka, kde lze uvést nějaké bližší informace o daných silách a prostředcích 

(např. odkaz na jiný dokument). 

V zápatí se uvede jméno osoby, která záznam učinila. 

b) Přehled okamžitých a očekávaných potřeb v souvislosti s řešením mimořádné 

události nebo krizové situace 

Za zpracování této části formuláře zodpovídá odborná skupina Analýzy situace 

a plánování, případně jiná vhodná osoba nebo více osob. 

Datová pole pro záznam jsou rozdělena do dvou celků – Okamžité potřeby a Očekávané 

potřeby. Celek Okamžité potřeby je tvořen osmi sloupci s následujícím záhlavím: 

1. Číslo záznamu, kde se uvede pořadové číslo příslušné okamžité potřeby. 

2. Datum, kdy potřeba vznikla. 

3. Čas, kdy potřeba vznikla. 

4. Významnost, kde zpracovatel zaškrtne jeden ze tří checkboxů, které charakterizují 

vysokou, střední a nízkou akutnost potřeby. 

5. Potřeba, kde se uvede vlastní záznam okamžité potřeby včetně způsobu naložení 

s danou potřebou. 

6. Jméno odpovědné osoby, která byla pověřena řešením požadavku. 

7. Schváleno, kde zpracovatel zaškrtne jeden z checkboxů Ano, Ne, což indikuje výsledek 

řešení požadavku. 

8. Poznámka, kde lze uvést nějaké bližší informace o daných okamžitých potřebách 

(např. odkaz na jiný dokument). 

Celek Očekávané potřeby je tvořen také osmi sloupci s následujícím záhlavím: 

1. Číslo záznamu, kde se uvede pořadové číslo příslušné očekávané potřeby. 

2. Datum, kdy byla daná potřeba identifikována. 

3. Čas, kdy byla daná potřeba identifikována. 

4. Významnost, kde zpracovatel zaškrtne jeden ze tří checkboxů, které charakterizují 

vysokou, střední a nízkou akutnost potřeby. 
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5. Potřeba, kde se uvede vlastní záznam očekávané potřeby včetně způsobu naložení 

s danou potřebou. 

6. Jméno odpovědné osoby, která byla prověřena řešením požadavku. 

7. Předloženo, kde zpracovatel zaškrtne jeden z checkboxů Ano, Ne, což indikuje, zda byl 

požadavek předložen odpovědné osobě. 

8. Poznámka, kde lze uvést nějaké bližší informace o daných očekávaných potřebách 

(např. odkaz na jiný dokument). 

V zápatí se uvede jméno osoby, která záznam učinila. 

c) Přehled nabídek humanitární pomoci, osobní pomoci a věcné pomoci, jejich 

rozdělení a distribuci 

Datová pole pro záznam jsou v tomto celku rozdělena do dvou částí, a to Přehled nabídek 

humanitární pomoci a Přehled nabídek osobní a věcné pomoci. Za zpracování Přehledu 

nabídek humanitární pomoci zodpovídá odborná skupina Ochrany obyvatelstva nebo jiná 

vhodná osoba nebo více osob. Za zpracování Přehledu nabídek osobní a věcné pomoci 

zodpovídá odborná skupina Týlového zabezpečení nebo jiná vhodná osoba, případně více 

osob. 

Datová pole v Přehledu nabídek humanitární pomoci jsou rozdělena do devíti sloupců 

s následujícím záhlavím: 

1. Číslo záznamu, kde se uvede pořadové číslo příslušné nabídky humanitární pomoci. 

2. Datum, kdy byla humanitární pomoc nabídnuta. 

3. Druh humanitární pomoci, kde zpracovatel zaškrtne jeden ze čtyř checkboxů, čímž 

charakterizuje druh nabízené humanitární pomoci. Nabídku tvoří následující druhy 

humanitární pomoci: záchranářská, materiální, finanční, poradenská.  

4. Nabídka humanitární pomoci, kde se uvede vlastní záznam nabízené humanitární 

pomoci. 

5. Množství/Kapacita, kde se uvede množství nebo kapacita nabízené humanitární 

pomoci. 

6. Dislokace, kde se zaznamená místo uložení dané humanitární pomoci. 

7. Kontaktní osoba, kde se uvede jméno osoby, která danou humanitární pomoc poskytne. 

8. Využito, kde zpracovatel zaškrtne jeden z checkboxů Ano, Ne, což indikuje, zda byla 

nabídka humanitární pomoci využita nebo je stále k dispozici. 
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9. Poznámka, kde lze uvést nějaké bližší informace o dané nabídce humanitární pomoci 

(např. odkaz na jiný dokument). 

Datová pole v Přehledu nabídek osobní a věcné pomoci jsou rozdělena do devíti sloupců 

s následujícím záhlavím: 

1. Číslo záznamu, kde se uvede pořadové číslo příslušné nabídky osobní nebo věcné 

pomoci. 

2. Datum, kdy byla osobní nebo věcná pomoc nabídnuta. 

3. Druh pomoci, kde zpracovatel zaškrtne jeden z checkboxů, čímž charakterizuje druh 

nabídnuté pomoci, a to buď jako osobní pomoc, anebo jako věcnou pomoc. 

4. Nabídka pomoci, kde se uvede vlastní záznam nabídnuté pomoci. 

5. Množství/Kapacita, kde se uvede množství nebo kapacita nabízené osobní nebo věcné 

pomoci. 

6. Dislokace, kde se zaznamená místo nabídky dané osobní nebo věcné pomoci. 

7. Kontaktní osoba, kde se uvede jméno osoby, která pomoc nabízí. 

8. Využito, kde zpracovatel zaškrtne jeden z checkboxů Ano, Ne, což indikuje, zda byla 

nabídka osobní nebo věcné pomoci využita nebo je stále k dispozici 

9. Poznámka, kde lze uvést nějaké bližší informace o dané nabídce osobní nebo věcné 

pomoci (např. odkaz na jiný dokument, rozsah pomoci). 

V zápatí se uvede jméno osoby, která záznam učinila. 

Konečná grafická podoba formuláře Evidence nasazených a disponibilních zdrojů 

je součástí přílohy (Příloha č. 24). 

Obsah Evidence použitých pohotovostních zásob 

Zpracovatelem tohoto formuláře je odborná skupina Týlového zabezpečení nebo 

jiná vhodná osoba, případně více osob. Zároveň také vyplní hlavičku tohoto formuláře – 

hlavička příslušného krizového štábu včetně kontaktních údajů. 

Datová pole pro záznam tvoří deset sloupců s následujícím záhlavím: 

1. Číslo záznamu, kde se uvede pořadové číslo příslušných pohotovostních zásob. 

2. Datum a čas, kdy byla podána žádost o poskytnutí pohotovostních zásob. 
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3. Druh pohotovostních zásob, kde zpracovatel zaškrtne jeden z checkboxů, čímž 

charakterizuje druh pohotovostních zásob. Nabídku tvoří následující pohotovostní 

zásoby: čistič, elektrocentrála, hasiva, protipovodňové pytle, vysoušeč a jiné. 

4. Kód CND, kde se uvede přesný název položky podle číselníku nezbytných dodávek 

(CND). 

5. Název pohotovostních zásob, kde se uvede vlastní záznam pohotovostních zásob. 

6. Množství, kde se uvede množství nebo kapacita pohotovostních zásob. 

7. Měrná jednotka, kde se uvede jednotka, ve které jsou pohotovostní zásoby dodávány. 

8. Účel, kde se uvede důvod dodání pohotovostních zásob. 

9. Jméno odpovědné osoby, která byla pověřena řešením tohoto požadavku. 

10. Poznámka, kde lze uvést nějaké bližší informace o daných pohotovostních zásobách 

(např. odkaz na jiný dokument). 

V zápatí se uvede jméno osoby, která záznam učinila. 

Konečná grafická podoba formuláře Evidence použitých pohotovostních zásob je 

součástí přílohy (Příloha č. 25). 

Obsah Situační mapy 

Pro zpracování výše uvedených dokumentů a k jejich následnému využití jsou také 

nezbytné geografické podklady. Situační mapu tvoří základní mapová sada sestavená 

v souvislosti s přípravou dokumentace pro krizový štáb, která je doplněna o speciální 

účelové mapové podklady vztahující se k bezpečnosti daného území. Takovými 

speciálními mapovými podklady mohou být například mapy záplavových území, zóny 

havarijního plánování nebo dislokace prvků kritické infrastruktury. Do Situační mapy 

se dále mohou zaznamenat: 

 oblasti postižené dopadem mimořádné události nebo krizové situace, 

 navazující nebezpečné oblasti, 

 poškozené objekty v území a rozsah jejich poškození, 

 umístění bezpečnostně významných objektů v území, 

 operující záchranná uskupení (složky IZS), 

 nástupní prostory a shromaždiště záchranných složek, 

 umístění prvků řízení záchranných a likvidačních prací v postiženém území 

(např. velitelská stanoviště, umístění pracovišť krizových štábů) apod. 
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Za zpracování tohoto dokumentu zodpovídá odborná skupina Analýzy situace 

a plánování. 

Pro přehled situace v jednotlivých územích zasažených mimořádnou událostí nebo 

krizovou situací se využívají taktické značky a grafické symboly. V příloze (Příloha č. 26) 

jsou znázorněny značky využitelné pro činnost krizových štábů ORP při řešení 

mimořádných událostí nebo krizových situací. 
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7. ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout metodiku pro tvorbu vybrané 

dokumentační činnosti krizového štábu včetně návrhu grafických značek. 

V úvodní kapitole je stručně popsána problematika bezpečnosti v České republice 

v návaznosti na systém krizového řízení. 

Mezi velmi důležité orgány pro řešení krizových situací patří krizové štáby, 

o kterých pojednává kapitola druhá. Tento oddíl vymezuje pojem krizový štáb z pohledu 

legislativy, dále způsoby aktivace a použití krizových štábů a typy a složení krizových 

štábů, především na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností. Kapitola také popisuje 

činnost krizových štábů se zaměřením na stálou pracovní skupinu a pracoviště krizového 

štábu. Aktuální Směrnice Ministerstva vnitra z roku 2011 strukturálně nerozlišuje 

organizaci stálé pracovní skupiny, a tím pádem nevymezuje ani konkrétní činnosti 

jednotlivých členů krizového štábu. Z tohoto důvodu je do této části zahrnut také popis 

organizace a vnitřního členění stálé pracovní skupiny podle Směrnice Ministerstva vnitra 

z roku 2001 (struktura STANO). Vymezení jednotlivých úkolů a povinností, vycházejících 

ze struktury STANO, je následně využito při rozdělování zodpovědnosti za zpracování 

navrhované dokumentace pro činnost krizového štábu. 

Ve třetí kapitole je popisována vlastní dokumentační činnost krizových štábů. 

Na základě provedeného rozboru bezpečnostní dokumentace krizového štábu vyšlo najevo, 

že konkrétní forma ani struktura těchto dokumentů není stanovena. Z toho vyplývá, 

že jednotlivé krizové štáby všech úrovní si dokumentaci vytváří dle vlastního uvážení, 

a tím pádem se mohou tyto dokumenty u jednotlivých krizových štábů lišit. Navíc je velké 

množství samostatně vedených dokumentů časově i personálně velmi náročné. 

Další kapitola přináší jakýsi obecný přehled o mapové symbolice. Je zde vysvětlen 

pojem kartografické vizualizace, problematika kartografických znaků a také základní 

dělení mapových znaků na bodové, liniové a plošné. 

Hlavním výsledkem teoretické části je splnění některých dílčích cílů stanovených 

v úvodu diplomové práce. V teoretické části byla tedy provedena analýza činnosti 
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krizového štábu se zaměřením na stálou pracovní skupinu a dekompozice bezpečnostní 

dokumentace krizového štábu. 

Pátá kapitola se zabývá rešerší dostupných znakových sad využívaných v oblasti 

krizového řízení v České republice i ve světě, čímž byl splněn další z dílčích cílů. Rozbor 

byl proveden za účelem získání východisek pro vlastní návrh znaků. Součástí kapitoly je 

také komparace vybraných znakových sad pro krizové řízení. Z provedené analýzy 

znakových sad, v rámci České republiky i ve světě, vyplývá, že v současnosti neexistuje 

jednotný standardizovaný systém mapových znaků a jejich významů, které lze využít pro 

činnost orgánů krizového řízení. V celosvětovém měřítku vznikají snahy o vytvoření 

takovéhoto systému znaků. Ve světě je snaha standardizace mapové symboliky 

podporována na vládní úrovni. Jednotlivé státy mají zavedeny různé metodiky 

a dokumenty popisující mapovou symboliku pro krizové řízení. V České republice zatím 

tento standardizovaný systém znaků chybí. Orgány krizového řízení využívají řadu 

kartografických produktů i znakových sad, což ztěžuje sdílení informací během řešení 

mimořádné události nebo krizové situace. Jako optimální se jeví vytvoření standardizované 

znakové sady pro oblast krizového řízení. 

V šesté kapitole se věnuji samostatnému návrhu Metodiky pro tvorbu vybrané 

dokumentační činnosti krizového štábu včetně návrhu grafických značek. Návrh této 

metodiky je určen především pro krizové štáby na úrovni obcí s rozšířenou působností. 

Pro vytvoření metodiky bylo nutné vybrat dokumentaci vázanou na rozhodovací činnost 

v krizovém štábu. Z celkového počtu desíti zpracovávaných dokumentů jsem jich 

pro tvorbu metodiky zvolila sedm. I přes zvolený výběr byl rozsah zpracovávané 

dokumentace vázané na rozhodovací činnost stále značný, což by vedlo k nepřehlednosti 

monitorovaných údajů. Proto bylo vhodné tyto dokumenty sjednotit do tří větších celků. 

Pro takto navrženou dokumentaci byl stanoven a vytvořen jednotný formát a podoba. Nově 

k těmto písemnostem přistupuje dokument s názvem Situační mapa. Tento dokument tvoří 

základní mapové podklady a znaková sada využitelná pro činnost krizových štábů. 

Navrhnutá znaková sada obsahuje celkem 54 znaků. Znaky jsou rozděleny do šesti skupin 

na základě podobnosti. Součástí tohoto návrhu je také rozdělení odpovědnosti 

za zpracování jednotlivých dokumentů, vycházející ze struktury STANO. 
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Výsledkem praktické části této diplomové práce je návrh Metodiky pro tvorbu 

vybrané dokumentační činnosti krizového štábu včetně vytvoření znakové sady, čímž byl 

splněn hlavní cíl diplomové práce. 

Z výše uvedeného vyplývá, že vytyčených cílů v úvodu této práce bylo dosaženo. 

Konkrétním výstupem diplomové práce je sada formulářů a znaková sada využitelná 

pro činnost krizových štábů na úrovni obcí s rozšířenou působností k řešení mimořádné 

události nebo krizové situace. 

Bylo by vhodné, kdyby byla vytvořená metodika podrobena testování v praxi. 

Tím by se ověřila její efektivita při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací 

a návrh by mohl být dále optimalizován. Domnívám se, že do budoucna by bylo vhodné 

některé aspekty činnosti krizových štábů sjednocovat. Tím by se zlepšila vzájemná 

komunikace a předávání informací mezi orgány krizového řízení. 
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