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ANOTACE 

HOŠEK, Jakub. Grafické značky pro bezpečnostní plánování. Ostrava, 2012. 43 s. Bakalářská 

práce. VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inţenýrství. Vedoucí práce doc. Ing. Vilém 

Adamec, Ph.D. 

V úvodu je vysvětlen důvod zpracování této práce. Jsou vysvětleny základy zobrazování 

mapových značek. Dále je provedena analýza současného stavu a jsou tu ukázány grafické 

značky, které se vyuţívali nebo vyuţívají v oblastech bezpečnostního plánování v ČR i 

v zahraničí. To poskytlo dost informací pro základní orientaci v této tématice. Jednotlivé 

znakové sady jsou vyhodnoceny z hlediska pouţití v bezpečnostním plánování. V další části 

je poloţen základ metody dle vlastního návrhu. V závěru je uvedeno celkové zhodnocení. 

Klíčová slova: značky, bezpečnostní plánování, kartografické značky 

 

 

HOŠEK, Jakub. Graphical Symbol sof Safety and Security Planning. Ostrava, 2012. 43 s. 

Bachelor thesis. VSB-TUO, Faculty of Safety Engineering. Supervisor doc. Ing. Vilém 

Adamec, Ph.D. 

In the introduction explains the reason for preparing this work. They explained the basics of 

map displaying brands. Further analysis of the current situation and there are shown graphical 

symbols that are used or used in the areas of safety planning in the Czech Republic and 

abroad. This provided enough information for basic knowledge in this field. Single character 

sets are evaluated for use in safety planning. The next section provides a basis method 

according to their own design. In is set out overall evaluation. 

Keywords: symbols, safety planning, security planning, cartographic symbols 
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1 Úvod 

Značky se staly neodmyslitelnou součástí lidského ţivota. Téměř ve všech odvětvích 

lidského ţivota je třeba rychlé a jasné předávání informací. K tomuto účelu člověk 

vymyslel speciální značky, které obecně nemají ţádný význam ani smysl ve skutečném 

světě. Jejich význam se ukáţe, aţ kdyţ se propojí s určitým jevem či procesem. Grafické 

značky jsou grafickým zobrazením reality. Ten pak slouţí jako „společný jazyk“, který 

nám dokáţe předat dostatek informací o celkové situaci jen jednou značkou. V dnešní době 

globalizace je proto potřeba se dohodnout na jednotném systému značek a jejich 

významech, nejen mezi organizacemi a kraji ale i na úrovni mezistátní, evropské či 

světové. To je předpoklad pro rychlé a efektivní posouzení situace při vyuţití mezistátní 

pomoci při řešení mimořádných událostí. 

Tato práce má za cíl vypracovat návrh grafických značek vhodných pro zpracování 

grafických dokumentů bezpečnostního plánování. Tím je myšleno, ţe značky budou 

postihovat aktuální hrozby a pracovat s aktuální strukturou bezpečnostního plánování. 

V současné době se zvyšuje škodlivé působení sil vyvolaných přírodními ţivly a činností 

člověka. To se negativně projevuje na úrovni ţivota. Velkým problémem se ukazuje 

nedostatek standardizovaných grafických značek pro mapy krizových situací. To 

znemoţňuje rychlý přenos informací a dochází k dezorientaci, coţ můţe ovlivnit vývoj 

celé situace. 
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2 Rešerše 

DUDA, Petr. Zmapování stavu stacionárních znakových soustav v integrovaném 

záchranném systému. Bakalářská práce. Masarykova univerzita Brno. 2007. 69s. 

 Tato bakalářská práce obsahuje rešerši dosud pouţívaných analogových  

a digitálních map v krizovém managementu a Integrovaném záchranném systému 

Jihomoravského kraje. Rozbor znakových soustav těchto map různých tématik byl 

vyhodnocen s ohledem na poţadavky uţivatelů. Na základě rozborů byl 

vypracován návrh základní koncepce tvorby znakových soustav pro jejich jednotné 

pouţívání ve všech sloţkách IZS na území České republiky. 

ČEPČÁROVÁ, Hana. Měřítka map pro uživatele v krizovém managementu. Bakalářská 

práce. Masarykova univerzita Brno. 2006. 48s. 

 Tato bakalářská práce obsahuje rešerši dosud pouţívaných analogových  

a digitálních map v krizovém managementu a Integrovaném záchranném systému 

Jihomoravského kraje. Rozbor měřítek těchto map různých tematik byl vyhodnocen 

s ohledem na zorné pole uţivatelů. Na základě rozboru byl vypracován vrh 

doporučených měřítkových řad pro manipulaci s analogovými mapami. Cílem bylo 

také stanovit hraniční měřítka, kde se bude měnit datový soubor s ohledem na 

uţivatele na různých hierarchických úrovních. 

NAVRÁTILOVÁ, Monika. Návrh mapových sad pro krizový management. Diplomová 

práce. Masarykova univerzita Brno. 2007. 68s. 

 Práce se zabývá návrhem systému znaků pro vizualizaci objektů a jevů v oblasti 

krizového řízení, který by co moţná nejvěrněji podával lidem v kritické situaci 

informaci o zájmovém geografickém prostředí. Práce zahrnuje analýzu stávajících 

znakových sad pouţívaných v krizovém managementu u nás i ve světě, vlastní 

návrh znakové sady pro potřeby vybrané oblasti krizového řízení a ověření  

její vhodnosti a srozumitelnosti pomocí menšího dotazníkového šetření. Závěr 

obsahuje analýzu vhodnosti vizualizace v elektronické podobě na různých typech 

zobrazovacích jednotek. 
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SMETANA, Marek, KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše, KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše 

ml.. Havarijní plánování: varování, evakuace, poplachové plány, povodňové plány. Vyd. 

1. Brno: Computer Press, 166 s. ISBN 978-802-5129-890. 

 Tato publikace je určena studentům, pedagogům, pracovníkům státní správy  

a samosprávy a zájemcům o problematiku přípravy na moţnost vzniku průmyslové 

havárie a její řešení. Popisuje jednotlivé části dokumentace, která je zpracována 

v rámci podniků pracujících s nebezpečnými látkami ve velkých mnoţstvích. Díky 

detailnímu rozboru jednotlivých obsahových částí této dokumentace čtenář pochopí 

smysl a vzájemné vazby celého systému, který jinak zůstává skryt v pozadí. 

Publikace se zaměřuje hlavně na chemický průmysl a jadernou energetiku, avšak 

postupy a dokumenty zde popsané vyuţívají v celé řadě dalších oblastí  

a organizací, mezi tyto oblasti patří např. varování, evakuace, poplachové plány 

nebo povodňové plány. 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 

240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona  

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů 

v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon  

o prevenci závaţných havárií), ve znění pozdějších předpisů. 

DRÁPELA, Milan Václav. Vybrané kapitoly z kartografie. 1. vyd., Státní pedagogické 

nakladatelství, Praha, 1983, 128 s. 

 Tato publikace je určena pro posluchače předmětu Geografie a kartografie a 

poskytuje ucelený průřez základy, které jsou potřebnými ke zvládnutí tohoto 

předmětu. 
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3 Bezpečnostní management 

Bezpečnostní management je obor znalostí k působení manaţerů za účelem dosahování 

optimální bezpečnosti řízené organizace (6). 

Bezpečnostní management má tyto vlastnosti: 

 je odborné téma managementu obecného 

 bude speciálním managementem a součástí bezpečnostní vědy 

 se stává oborem, který je tvořen krizovým, policejním, vojenským managementem 

a příbuznými obory řízení bezpečnostních činností 

 představuje skupinu řídících pracovníků – bezpečnostní manaţery 

 = procesy: plánování – organizování – vedení – rozhodování – kontrolování 

3.1 Krizové řízení 

Pro lepší vysvětlení tohoto pojmu je uveden výběr různých definic. 

Krizové řízení je:  

 Prostředek pro řešení mezinárodních krizí za pomoci organizací, technik, sil  

a prostředků mezinárodního krizového managementu. Je to řízení (ovlivňování, 

kontrola, plánování) určitého rozporu ať uţ ozbrojeného či neozbrojeného konfliktu 

uvnitř států, mezi dvěma státy nebo skupinou států v mezinárodním společenství v 

čele s některou významnou mezinárodně politickou institucí – OSN, NATO, EU 

apod. (mezinárodní hledisko).  

 Proces tzv. zvládání krize, který je zaloţen na třech vzájemně se posilujících 

prvcích, kterými jsou dialog, spolupráce a udrţování schopnosti čelit jakékoli krizi 

(definice NATO). 

 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 (14). 

 Souhrn vědeckých poznatků, odborných postupů a aplikačních nástroje 

preventivních, rozhodovacích a technologických opatření, které umoţňují řídícím 

pracovníkům řešit případné krizové situace. Tento souhrn zahrnuje přípravu 

zajištění krizových a havarijních plánů ochrany a záchrany ţivota a zdraví 
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obyvatelstva, ochrany ţivotního prostředí, duchovních hodnot a ekonomiky, jako 

základních hodnot státu (14). 

 Komplex vazeb, vztahů a činnosti sloţek Integrovaného záchranného systému  

při řešení případných krizových situací v obvodu jejich působnosti (regionální 

hledisko na úrovni krajů). 

 Prostředek pro řešení krizových situací, které vznikly v důsledku narušení 

podnikatelských záměrů, problémů s dodávkami materiálů, energií a sluţeb, 

problémů ve vývoji nových výrobků, ve výrobě a odbytu, finančních 

 nebo personálních problémů a také problémů spojených s moţnostmi vzniku 

technologických havárií, ţivelných pohrom apod. (podnikohospodářské hledisko). 

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce, které mají 

zájem na svém rozvoji. Jeho cílem je předcházet vzniku moţných mimořádných událostí 

 a krizových situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně moţných 

krizových situací, zajistit zvládnutí těchto situací v rámci působnosti kraje (orgán 

krizového řízení) a úkolů uloţených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu 

společenského ţivota v postiţeném území a další rozvoj. Aktuálně a v širších souvislostech 

je krizové řízení chápáno jako nástroj pro zajištění trvale udrţitelného rozvoje společnosti, 

organizace, území a státu. 

Krizové řízení je souhrn řídících činností věcně příslušných 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 (14). Krizovou situací je 

mimořádná událost (velkého rozsahu), narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, 

při nichţ je na území kraje vyhlášen hejtmanem „Stav nebezpečí“, nebo na území státu 

vyhlášen Vládou ČR „Nouzový stav“, případně „Stav ohroţení státu“. 

Je-li bezprostředně ohroţena svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy České 

republiky nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, ţivoty a zdraví, 

majetkové hodnoty nebo ţivotní prostředí, anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky  

o společné obraně, můţe se vyhlásit podle intenzity, územního rozsahu a charakteru situace 

„Nouzový stav“, „Stav ohroţení státu“ nebo „Válečný stav“ (15). 
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3.2 Plánovací dokumentace 

3.2.1 Dokumentace krizového řízení 

• Krizový plán kraje 

Ke zvládnutí krizové situace, při níţ je vyhlášen krizový stav, je zpracován Krizový plán 

kraje. Ten projednává Bezpečnostní rada kraje a schvaluje hejtman kraje (16).  

Krizový plán se skládá z: 

a) základní části, 

b) operativní části, 

c) pomocné části. 

 

• Plán krizové připravenosti (subjektu kritické infrastruktury) 

Ke zvládnutí krizové situace právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba zpracovává 

Plán krizové připravenosti. Obdobně Plán krizové připravenosti subjektu kritické 

infrastruktury zpracovává příslušný subjekt. Projednává jej právnická osoba nebo 

podnikající fyzická osoba s příslušným orgánem krizového řízení, který zpracovává 

krizový plán. Obdobně zpracování plánu projedná subjekt kritické infrastruktury  

s příslušným ministerstvem, jiným ústředním správním úřadem nebo Českou národní 

bankou. 

Plán krizové připravenosti (subjektu kritické infrastruktury) se skládá z: 

a) základní části, 

b) operativní části, 

c) pomocné části. 

 

3.2.2 Dokumentace integrovaného záchranného systému 

• Havarijní plán kraje 

Ke zvládnutí mimořádných událostí, které vyţadují vyhlášení třetího nebo zvláštního 

stupně poplachu IZS je zpracován Havarijní plán kraje. Zpracování zabezpečuje Hasičský 

záchranný sbor kraje (17).  
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Havarijní plán se člení na: 

a) Informační část 

b) Operativní část 

c) Plány konkrétních činností (vyrozumění, traumatologický, varování obyvatelstva, 

ukrytí obyvatelstva, individuální ochrany obyvatelstva, evakuace obyvatelstva, 

nouzového přeţití obyvatelstva, monitorování, pohotovostní plán veterinárních 

opatření, veřejného pořádku a bezpečnosti, ochrany kulturních památek, 

hygienických a protiepidemických opatření, komunikace s veřejností 

 a hromadnými informačními prostředky, odstranění odpadů). 

 

• Vnější havarijní plány 

Pro objekty a zařízení v kraji, u kterých je moţnost vzniku závaţné havárie způsobené 

nebezpečnými chemickými látkami a přípravky je zpracován pro daný objekt nebo zařízení 

Vnější havarijní plán (18). Zpracování zabezpečuje HZS kraje (17). Vnější havarijní plán 

projednává Bezpečnostní rada kraje nebo obce s rozšířenou působností a schvaluje hejtman 

kraje nebo starosta obce s rozšířenou působností. Provozovatel objektu nebo zařízení je 

povinen poskytnout písemné podklady pro stanovení zóny havarijního plánování  

a zpracování plánu (18). 

• Typové činnosti složek IZS při společném zásahu 

Pro stanovení postupu sloţek IZS při záchranných a likvidačních pracích s ohledem na 

druh a charakter mimořádné události vydává generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru ČR Typové činnosti. Jedná se o metodickou normu, na kterou navazují závazné 

interní předpisy jednotlivých sloţek IZS. Přehled zpracovaných typových činností je 

uveden na webových stránkách Ministerstva vnitra. 

• Poplachový plán IZS 

Pro koordinaci záchranných a likvidačních prací na krajské úrovni, prováděnou HZS kraje 

nebo hejtmanem, je zpracován Poplachový plán IZS. Zpracování zabezpečuje HZS kraje 

(17). Plán schvaluje hejtman kraje a vydává Rada kraje svým nařízením. Výpis je uloţen  

na operačních střediscích základních sloţek IZS. 
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3.2.3 Ostatní dokumentace 

• Povodňový plán kraje 

K zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, moţnosti ovlivnění 

odtokového reţimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací, aktivizaci povodňových 

orgánů je zpracován Povodňový plán kraje (19). Zpracování zabezpečuje Odbor ţivotního 

prostředí a zemědělství Krajského úřadu ve spolupráci se správci povodí a dalšími 

účastníky ochrany před povodněmi. Povodňový plán schvaluje hejtman kraje, který je 

předsedou Povodňové komise kraje. 

Plán obsahuje: 

a) věcnou část, která zahrnuje údaje potřebné pro zajištění ochrany před povodněmi 

určitého objektu, obce, povodí nebo jiného územního celku, směrodatné limity  

pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity, 

 

b) organizační část, která obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení 

účastníků ochrany před povodněmi, úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany  

před povodněmi včetně organizace hlásné a hlídkové sluţby, 

 

c) grafickou část, která obsahuje zpravidla mapy nebo plány, na kterých jsou 

zakresleny zejména záplavová území, evakuační trasy a místa soustředění, hlásné 

profily, informační místa. 

 

3.2.4 Dokumentace požární ochrany 

• Dokumentace plošného pokrytí a Požární poplachový plán kraje 

K zajištění základních úkolů jednotkami PO, a to provádění poţárních zásahů, 

záchranných prací při ţivelních pohromách a jiných mimořádných událostech jsou 

stanoveny nařízením kraje podmínky k zabezpečení Plošného pokrytí území kraje 

jednotkami PO (20). Plošným pokrytím se rozumí rozmístění jednotek PO na území kraje  

na základě nařízení orgánu kraje, který také vydává svým nařízením i Poţární poplachový 

plán kraje. 
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3.2.5 Dokumentace hospodářských opatření pro krizové stavy 

• Plán nezbytných dodávek 

K zajištění hospodářských opatření pro krizové stavy je zpracován Plán nezbytných 

dodávek (21). Krajský úřad zabezpečuje nezbytnou dodávku k uspokojení základních 

ţivotních potřeb obyvatel kraje. 

3.2.6 Dokumentace pro zajišťování obrany státu 

• Dílčí plán obrany 

Plán obrany ČR je základním plánovacím dokumentem pro řízení a organizaci zajišťování 

obrany státu, jehoţ návrh zpracovává Ministerstvo obrany. Krajský úřad zpracovává  

za oblast své působnosti podklady pro tvorbu plánu obrany. Zpracovatel do 6 měsíců  

ode dne schválení plánu obrany nebo ode dne jeho aktualizace rozpracuje úkoly z plánu 

obrany v oboru své působnosti do svého „Dílčího plánu obrany“ (22). 

Český právní systém obsahuje širokou škálu plánovacích dokumentů v oblasti 

bezpečnostního plánování. Součástí většiny výše uvedených plánů je pomocná či grafická 

část (příloha), která zobrazuje nebo ukazuje informace či postupy prováděné při jejich 

aktivaci. To se provádí také zobrazením na mapovém podkladu, který jasně vymezí  

např. maximální rozsah ohroţení nebo objekty, kterým musíme věnovat větší pozornost, 

atd. podle potřeby konkrétního plánu. Po provedení průzkumu je jasné, ţe není ţádná 

smluvená nebo udaná metodika na vytváření těchto plánů. Jejich podoba je nestálá a kaţdá 

organizace pouţívá vlastní značky. To se ukáţe jako problém hlavně při spolupráci 

několika subjektů. Je tedy více neţ ţádoucí, aby byla přijata společná metodika  

pro zpracování výše zmíněných dokumentů. 
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4 Zobrazení značkami 

 

Značka je slovo velmi široké povahy. Můţe tím být myšlen předmět, který označuje 

nějakou věc, také to můţe být grafický či písemný symbol nebo můţe označovat osobu. 

Dále značkou můţe být myšleno pojmenování výrobku nebo sluţby, coţ nazýváme 

obchodní značka. Značky pronikly do všech oborů lidské činnosti a vidíme je na kaţdém 

kroku. Oborem značek předávajících nějakou informaci se zabývá informační grafika. 

Informační grafika (dále „Infografika“) je zobrazení a zhotovení informací nebo znalostí. 

Snahou je prezentovat sloţité a chaotické informace co nejpřehledněji a nejrychleji. Její 

významné pouţití je v oblasti zobrazení značek a map, na sociálních sítích a informování  

v ţurnalistice. Základem je komunikace za pomoci symbolů a obrázků, čímţ je dosaţeno 

rychlejší porozumění předávané informace.  

Karl Wilhem Otto Neurath (1882 – 1945) byl rakouský filozof, sociolog a ekonom. V roce 

1936 publikoval mnoho prací, ve kterých vytvořil systém grafických znaků, znázorňujících 

nějaký pojem nebo sdělení obrazově (piktogram) a pravidla na jejich vytváření, aby byly 

jasné a přehledné. To bylo poprvé pouţito v roce 1964 na letních olympijských hrách  

v Tokiu a to s velkým úspěchem. Infografika dosáhla masivního rozmachu aţ s rozvojem 

internetu a sociálních sítí. Jiţ dlouhou dobu pak slouţí jako vizuální zkratka pro koncepty 

kaţdodenně pouţívaných informací, zejména ve formě map a značek – příkladem mohou 

být dopravní značky, mapy tras, označení významných bodů na mapách a dalších 

orientačních informací (např. předpověď počasí) (1). 

4.1 Mapová grafická značka 

Mapové značky jsou symboly, dvourozměrné grafické jednotky, jimiţ jsou v mapě 

vyznačovány objekty a útvary. Některé mapové značky se pouţívají v různých typech map 

shodně nebo podobně a jsou tedy obecně srozumitelné. Jiné mapové značky jsou 

stanoveny speciálně pro konkrétní typy nebo edice map. Některé značky jsou tvarem, 

velikostí nebo barvou v jisté míře vyobrazením nebo schématem objektu, který označují. 

Jiné jsou převáţně či čistě konvenční – to znamená, ţe jejich význam neznalý člověk těţko 

odhadne. 

Výběr a provedení mapových značek závisí na typu a určení mapy. Jiné objekty jsou 

vyznačeny na plánu města, jiné na vojenských mapách, turistických mapách, automapách  
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a autoatlasech, obecně zeměpisných mapách, politicko-správních mapách nebo mapách  

pro jiné účely. 

Grafickou značku je moţné rozlišit jednotlivými vlastnostmi a to jsou tvar, velikost, 

orientace, intenzita, barva a textura. 

Poloha je základní vlastností kartografického znaku. Bez znalosti polohy ztrácí znak 

kartograficko-geografický význam. 

Orientace vyplývá z polohy objektu v realitě. To se pouţívá u map podrobných a malých 

měřítek a ne vţdy je nutné orientovat znak na ploše. 

Tvar má jednoznačně kvalitativní charakter. Výrazně napomáhá „rozlišení“. Velikost 

vyjadřuje míru kvality jevu nebo jeho prostorového rozloţení. 

Intenzita je obvykle pouţívána jako atribut barvy. Převáţně se pouţívá k vyjádření 

kvantitativních jevů. 

Textura nejvíce sniţuje citelnost popisu na mapách. Umoţňuje vícevrstevnost plošné 

informace. Můţe zastoupit barvu. 

Barva je na mapě nejsilnějším vyjadřovacím prostředkem. Barevné plochy značně 

ovlivňují citelnost mapy. „Barva vzniká rozkladem bílého světla. Barevné vidění spočívá 

pak v tom, ţe zrakový orgán je schopen rozlišovat jednotlivé oblasti v oboru viditelných 

frekvencí a reaguje nejen na intenzitu záření (sytost a jasnost), ale i na frekvenční obor (tón 

barvy). Frekvenčnímu sloţení zářivé energie, která dopadne do lidského oka, odpovídá 

určitý barevný vjem. Barevný vjem se však liší u různých, jinak normálních jedinců.“(2) 

4.2 Typy mapových značek 

4.2.1 Bodové 

Tyto značky jsou zobrazeny ohraničenou značkou, jejíţ velikost obvykle neodpovídá 

velikosti objektu, který zobrazují. Jako přiklad uvedu značku pro osamělou skálu nebo 

stavbu (pokud není vzhledem k měřítku zobrazen přímo tvar stavby) (2). 

 

Obrázek 1: Mapová značka - osamělá skála (upraveno dle 

http://geoportal.cuzk.cz/(S(l4oe2rykzeh3yu451mnp4d45))/Dokumenty/ZNACKY_NOVA_SM5.pdf) 
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4.2.2 Liniové 

Mohou být tvořeny čarou určité barvy a síly, případně téţ pravidelným vzorem  

(např. přerušováním čáry) nebo opakujícími se symboly uspořádanými liniově. Šířka čáry 

obvykle neodpovídá skutečné šířce objektu v terénu ale stanovenému vzoru mapové 

značky. Jako příklad uvedu dopravní komunikaci nebo vodní tok (2). 

 

Obrázek 2: Mapová značka - vodní tok (upraveno dle 

http://geoportal.cuzk.cz/(S(l4oe2rykzeh3yu451mnp4d45))/Dokumenty/ZNACKY_NOVA_SM5.pdf) 

4.2.3 Plošné 

Mohou být tvořeny plochou určité barvy a sytosti, případně téţ pravidelným vzorkem nebo 

pravidelně rozmístěnými symboly. Jako příklad uvedu zástavbu nebo lesní porost (2). 

 

Obrázek 3: Mapová značka - lesní porost (upraveno dle 

http://geoportal.cuzk.cz/(S(l4oe2rykzeh3yu451mnp4d45))/Dokumenty/ZNACKY_NOVA_SM5.pdf) 

4.2.4 Popisky 

Umísťují se k bodovým, liniovým i plošným mapovým značkám. Mohou mít podobu textu 

nebo grafické značky, případně jejich kombinace. Typ, velikost a barva písma mohou nést 

specifickou informaci o druhu, velikosti nebo významu objektu (2). 
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5 Značky používané v oblasti bezpečnosti 

 

V této kapitole jsou popsány některé značky, které se pouţívaly nebo pouţívají v některých 

oblastech bezpečnosti u nás i ve světě. Kaţdý ukázaný druh značek je popsán a zhodnocen 

pro vyuţití v bezpečnostním plánování.  

5.1 Zkratky a značky v Civilní obraně 

Tento předpis byl vydán federálním ministerstvem národní obrany Československé 

republiky. Předpis řeší zásady zpracování bojových dokumentů, vedení bojové 

dokumentace a dále obsahuje zkratky a značky pouţívané v Civilní obraně na všech 

stupních řízení. Předpis je určen pro vojenskou i nevojenskou část civilní obrany. 

Respektuje zásady uvedené v Bojovém řádu pozemního vojska Československé lidové 

armády ( Všeob-Ř-1 ), v předpise Štábní práce v poli (Oper-2-1) a v dalších odborných 

předpisech. Nabyl účinnosti dnem 1. června 1989 (3). Tímto dnem pozbývá platnost 

předpis předcházející. Ţádné ze zde uvedených předpisů jiţ nejsou platné. V posledních 

letech se ovšem objevily pokusy o znovuoţivení těchto značek. To se zatím ještě 

nepodařilo, ale jsou často základem k interně pouţívaným značkám některých organizací 

ČR. 

 

Obrázek 4: Ukázka použití značek dle přepisu (upraveno dle (3)) 

Z obrázku je jasně patrné, ţe tento předpis poskytoval komplexní řešení pro potřeby 

tehdejší Civilní obrany. Po prostudování značek zjistíme, ţe by bylo potřeba některé 

značky změnit a doplnit, jiné zrušit a modernizovat. Po průzkumu na internetu bylo 
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zjištěno, ţe nikdy nebyl tento předpis vytvořen v datové podobně pro pouţití v IT a vţdy 

se zpracovával ručně. Na druhou stranu pracuje stále mnoho bývalých pracovníku civilní 

obrany v bezpečnostním managementu, kteří znali a pracovali s těmito značkami. To by 

ulehčilo jejich implementaci zpět do bezpečnostního systému ČR. 

5.2 Značky používané v dokumentaci zdolávání požárů 

Dokumentaci zdolávání poţárů tvoří operativní plán zdolávání poţárů a operativní karta 

zdolávání poţárů, které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání poţárů a záchrany 

osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob.  

Účelem dokumentace zdolávání poţárů je vytvořit dokument pro jednotku poţární 

ochrany, který by jí poskytl informace o objektech právnických osob a podnikajících 

fyzických osob takového druhu, ţe ji upozorní na ne zcela zřejmá nebezpečí nebo  

na moţné komplikace při zásahu a pomůţe eliminovat sloţitost těchto objektů.  

Z účelu a definice dokumentace zdolávání poţárů vyplývá, ţe se tento dokument 

nezpracovává na všechny objekty. Důvodem pro zpracování dokumentace zdolávání 

poţárů je návrh na opatření z posouzení poţárního nebezpečí činností nebo objektů se 

zvýšeným poţárním nebezpečím. Samotná existence činností nebo objektů se zvýšeným 

poţárním nebezpečím není automatickým důvodem pro zpracování dokumentace 

zdolávání poţárů. Při posouzení poţárního nebezpečí a návrhu, zda zpracovávat 

dokumentaci zdolávání poţárů, je rozhodující skutečnost, zda jsou podmínky pro zdolávání 

poţárů natolik sloţité, ţe je dokumentace zdolávání poţárů nutná. V některých případech 

můţe být důvodem i fakt, ţe právnická nebo podnikající fyzická osoba chce sama co 

nejlépe informovat jednotku poţární ochrany, neboť je zřejmé, ţe kaţdá informace  

o objektu můţe urychlit jak rozhodování velitele zásahu, tak nasazení jednotek poţární 

ochrany, a tím i zmírnit rozsah případných škod (5).  

 

Obrázek 5: Ukázka značek DZP (upraveno dle (5)) 

Některé z těchto značek by byly pouţitelné pro účely bezpečnostního managementu. 

Ovšem tyto značky jsou určeny pro pouţití pouze v rámci jedné organizace. Proto nejsou 

všechny vhodné pro větší území. Druhy značek jsou omezeny a nedají se dobře 

kombinovat či přizpůsobovat. 
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5.3 Značky používané v Bojovém řádu a Cvičebním řádu jednotek PO 

Bojový řád jednotek poţární ochrany a Cvičební řád jednotek poţární ochrany jsou interní 

dokumenty HZS, které se pouţívají pro školení a výcvik hasičů. Popisují základní postupy 

a nebezpečí při zásazích jednotek poţární ochrany. Pro lepší zobrazení taktických postupů 

byl vytvořen jednotný soubor značek.  

 

Obrázek 6: Ukázka značek z Bojového řádu JPO (upraveno dle (11)) 

Jak uţ účel sám napovídá, jsou tyto značky uzpůsobeny k zobrazení místa a situace nějaké 

události. Rejstřík značek je omezen jen na zobrazení zasahujících osob, poţární techniky  

a technických prostředků. To je nevyhovující pro pouţití v bezpečnostním plánování. 

5.4 Značky používané Armádou České republiky 

Vojenská publikace Pub-53-01-4 „Štábní práce v operacích, 3. část – Situační značky  

a symboly, základní zkratky, pojmy a definice pro velení a řízení“ je určena především  

pro přípravu velitelů a štábu i pro potřeby vojenského školství. Je praktickou pomůckou, 

kterou lze vyuţít při tvorbě vojenských doktrín, vojenských předpisů a bojových 

dokumentů. Její obsah přispívá k ujednocení pojmů a jejich definic, zkratek, situačních 

značek a grafických symbolů pouţívaných veliteli, štáby a zpracovateli dokumentů  

pro oblast velení a řízení. V řadě případů je definování zkratek a pojmů závislé na překladu 

a výkladu terminologických ekvivalentů běţně pouţívaných v NATO a EU. Publikace 

přispívá k zavedení aliančních standardů a uplatňuje ustanovení aliančních publikací 

určeným silám NATO, ale rovněţ vyuţitelných partnerskými a nečlenskými zeměmi (8). 
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Obrázek 7: Ukázka značek používaných armádou ČR (upraveno dle (8)) 

Značky pouţívané Armádou ČR jsou do jisté míry vyuţitelné pro civilní bezpečnostní 

plánování. Vyuţití barev pro rozeznání příslušnosti jednotek je ovšem v civilní oblasti 

téměř nevyuţitelné. Velkou výhodu vidím v pokročilém systému kombinování značek. 

Tento systém dovoluje jedním seskupením různých značek přesně definovat situaci  

i na poměrně velkém prostoru. Doporučoval bych tento systém vyuţít i pro jiné pouţití. 

5.5 Značky na povodňovém plánu Středočeského kraje 

Ochrana před povodněmi jsou opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na 

ţivotech a majetku občanů, společnosti a na ţivotním prostředí. Ochrana před povodněmi 

je řešena v povodňových plánech. Povodňové plány se rozumějí dokumenty, které obsahují 

způsob včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, moţnosti ovlivnění 

odtokového reţimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací, dále obsahují způsob 

zajištění včasné aktivace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové sluţby  

a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených 

základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové 

aktivity (4). 

 

Obrázek 8: Ukázka značek na povodňovém plánu (upraveno dle (http://mapy.kr-

stredocesky.cz/pov_plan/plan/html_cz020/index.html?c_pp_orp.htm)) 
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Tyto značky jiţ mají jasný úkol v prostředí bezpečnostního plánování. Je nutné upozornit, 

ţe takto vypadají plány pouze ve Středočeském kraji. V jiných krajích můţou mít úplně 

jinou podobu. Nebylo by dobře je pouţít i mimo povodňové plány aby nedocházelo  

ke dvojím významům. 

5.6 Značky používané výzkumným ústavem vodohospodářským 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, byl jako 

veřejná výzkumná instituce zřízen Ministerstvem ţivotního prostředí. Hydroekologický 

informační systém je centrálním informačním systémem VÚV TGM, v.v.i., v oblasti 

vodního hospodářství a ochrany vod a informačním zdrojem pro řešitele ústavu a uţivatele 

z řad veřejné správy a odborné i laické veřejnosti. 

HEIS VÚV byl vybudován v polovině 90. let v gesci Ministerstva ţivotního prostředí jako 

součást Hydroekologického informačního systému ČR, vytvořeného k zabezpečení 

jednotného informačního systému pro podporu státní správy ve vodním hospodářství  

a realizovaného v sedmi dílčích informačních systémech: nadregionálních IS Výzkumného 

ústavu vodohospodářského T.G.M. a Českého hydrometeorologického ústavu,  

a regionálních IS podniků Povodí Labe, Vltavy, Ohře, Moravy a Odry. 

HEIS VÚV je v současné době součástí Jednotného informačního systému o ţivotním 

prostředí Ministerstva ţivotního prostředí ČR. Od roku 2003 je HEIS VÚV rovněţ 

vyuţíván k zabezpečení povinností VÚV TGM, v.v.i., vztahujících se k problematice 

provozu informačních systémů veřejné správy v oblasti "voda". Vybrané údaje HEIS VÚV 

jsou v rámci podávání zpráv o implementaci směrnic EU a zpráv o stavu ţivotního 

prostředí rovněţ dále poskytovány Evropské komisi, Evropské agentuře pro ţivotní 

prostředí a Mezinárodním komisím pro ochranu Labe, Odry a Dunaje. 

Plnění všech výše uvedených poţadavků je ve VÚV TGM, v.v.i. technicky zajišťováno 

společně prostředky Hydroekologického informačního systému a Digitální báze 

vodohospodářských dat (9). 
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Obrázek 9: Ukázka značek v HEIS VÚV (upraveno dle (10)) 

HEIS VÚV je úzce zaměřený informační systém. Tomu také odpovídá úzké zaměření 

značek, které pouţívá. Značky výše (Obrázek 9) jsou jedny z mála pouţitelných 

v bezpečnostním plánování. Můţou ale podat zajímavou informaci k povodňové 

problematice a to právě ve vymezení zátopové oblasti. 

5.7 Značky používané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje  

V systému krizového a havarijního plánování jsou Krajské úřady podstatným činitelem. 

Krajské úřady mají oddělení krizového řízení a obrany. Toto oddělení zajišťuje aktivity 

krizového managementu. Jejím hlavním úkolem je příprava koncepce a připravenost kraje 

při řešení krizových situací vojenského i nevojenského charakteru, hodnotí rizika v kraji. 

Dále zpracovává krizový plán kraje a podílí se na koordinaci záchranných a likvidačních 

prací. 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje na svých webových stránkách zveřejňuje projekt 

k internetovému dokumentu pod názvem Mimořádné události a krizové situace. Poskytuje 

široké veřejnosti základní informace o bezpečnosti a hrozících mimořádných událostech. 

Obsahuje důleţitá telefonní čísla, definice pojmů, činnost krizového řízení a IZS, a také 

postupy jak se chovat při vzniku mimořádné události. 

 

Obrázek 10: Ukázka značek magistrátu Královéhradeckého kraje 

(upraveno dle http://mapserver.mmhk.cz/tms/hkkrizov/) 

Jen některé krajské úřady mají zveřejněný nějaký podobný systém. Ten 

Královéhradeckého kraje je nejpřehlednější, a proto byl vybrán jako příklad. Značky jsou 
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jednoduché, vytvořené z jednoduchých geometrických tvarů a odlišeny barvami.  

Pro veřejné zobrazování jsou zcela dostačující. Ovšem pro potřeby odborného plánování 

značky příliš omezují a neposkytují všechny potřebné informace. 

5.8 Značky používané ve Spojených státech amerických 

Ve Spojených státech amerických se vývojem a správou mapových znaků zabývá 

Americký federální výbor pro geografická data. Součástí tohoto výboru je pracovní 

skupina Homeland Security Working Group. Ta pracuje na značkách pro přípravu 

 i zvládnutí krizových situací na úrovni federální, státní a lokální. Značky se vydávají vţdy  

v celém balíčku. Aktuální verze je 2.20. 

 

Obrázek 11: Ukázka značek používaných ve Spojených státech amerických (upraveno dle 

http://www.fgdc.gov/HSWG/index.html) 

Jedná se o ucelený systém značek pro území Spojených států amerických. To je omezuje 

na předpokládané krizové situace na tomto území. I kdyţ neobsahují značky pro všechny 

krizové situace, dávají nám dobrý základ pro pouţití v bezpečnostním managementu. 

Systém také dovoluje doplnit informace aţ při zpracování. Grafické zpracování je 

jednoduché, coţ můţe být výhoda při zpracování map v odstínech šedi (při černobílém 

tisku), ale zároveň by bylo potřeba zdůraznit některé informace, k čemuţ by barevné 

rozdělení bylo ideálním řešením. 

5.9 Značky používané ve Spolkové republice Německo 

Německo sousedí s devíti státy, z nichţ kromě Švýcarska a Rakouska jsou všechny členy 

NATO a kromě Švýcarska členy EU. Středoevropský subregion, v němţ se Německo 

nachází, je politicky i hospodářsky stabilní a charakteristický svojí prointegrační 

zahraniční a bezpečnostní orientací. Ochrana obyvatelstva je budována a řízena na 

federalistickém principu a v kaţdé spolkové zemi se rozvíjí odlišně. Výkon sluţby 

v ochraně obyvatelstva je zaloţen na principu dobrovolnosti, která je u vládních 

 i nevládních organizací zabývajících se záchrannou činností prováděna z více neţ  

80 % dobrovolníky (9).  
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Celková obrana Německa je plánována a v praxi realizována ve dvou rovinách: 

Koaliční společná obrana: -Vojenská obrana v rámci NATO 

-Civilní obrana v rámci NATO 

Národní obrana státu  -Vojenská obrana státu 

-Civilní obrana státu 

 

 

Obrázek 12: Ukázka značek používaných ve Spolkové republice Německo (upraveno dle (7)) 

Spolková republika Německo je v oblasti bezpečnosti na velmi vysoké úrovni a tak 

zpracování a pouţitelnost těchto značek je na výborné. Jsou přehledně graficky zpracované 

a podmínky pro vznik negativních jevů v ČR jsou těm německým velmi podobné. Jistou 

nevýhodou je rozdílný systém zajišťování bezpečnosti a tím i označení některých 

záchranných sborů. 

5.10 Značky používané ve Švýcarské konfederaci 

Švýcarsko je spolkový – konfederativní stát v čele s prezidentem, voleným na jeden rok, 

který je zároveň i předsedou vlády. Švýcarsko je politicky i vojensky neutrální. Je členem 

pouze organice OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě).  

Ve svých záleţitostech se rozhoduje svobodně a chrání své obyvatelstvo před váţnými 

hrozbami.  Na druhou stranu, na jeho území sídlí mnoho orgánů mezinárodních organizací, 

například OSN.  

Systém ochrany obyvatel Švýcarsko dělí na:  

 „Záchranářství“ – Pro kaţdodenní a nouzové situace.  

 Civilní ochranu – Při katastrofách, nouzových situacích a válkách.  
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Základem je úzká spolupráce pěti nejdůleţitějších sloţek, které mají společné řídící 

orgány. Do nich patří: policie, hasiči, zdravotnický systém, technické sluţby a civilní 

ochrana. Všichni nesou sdruţenou odpovědnost za oblasti jim přidělené (9). 

 

Obrázek 13: Ukázka značek používaných ve Švýcarsku (upraveno dle 

http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/dokumente/aubildungsunterlagen/zivabk.parsys.7

1358.downloadList.58607.DownloadFile.tmp/zivilesignaturend.pdf) 

Ve Švýcarsku se dlouhodobě dbá na bezpečnost obyvatelstva. Proto je v této oblasti na 

vysoké úrovni. Značky tam pouţívané jsou velmi odlišné od těch jinde pouţívaných. Je to 

dáno neutralitou a mírnou izolací Švýcarska v oblasti bezpečnosti. Tyto značky jsou jistě 

pouţitelné, ale pro jiné národnosti těţko pochopitelné.  

5.11 Značky používané týmy USAR 

Zkratka USAR (Urban Search and Rescue) vychází z anglického výrazu pro vysoce 

specializovanou činnost a v doslovném překladu znamená prohledávání a záchranu osob  

v městském (urbanizovaném) prostředí. Jak je obvyklé, doslovný překlad není zcela 

výstiţný a přesný, nicméně pokud budeme hovořit o problematice USAR, bude tím dále 

myšlena problematika nalezení, vyproštění a ošetření osob z objektů staticky narušených. 

Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí je jedním z odřadů MV-generálního 

ředitelství HZS ČR. Odřad je předurčen pro vyhledávací a záchranné práce v obydlených 

oblastech – zejména po zemětřeseních. Můţe také působit na území ČR při zřícení budov. 

Jedná se o odřad s týlovým zabezpečením nejméně na 7 dnů v počtu 36 osob (střední 

odřad) nebo s týlovým zabezpečením nejméně na 10 dní v počtu 69 osob (těţký odřad), 

jehoţ přeprava je zabezpečována letecky, alternativě pozemní cestou do vzdálenosti  
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1000 km. USAR tým má pro svojí práci připravenou metodiku „INSARAG“ (International 

Search and Rescue Advisory Group), podle které se řídí všechny týmy na celém světě. 

 

Obrázek 14: Ukázka značek používaných USAR týmy (upraveno dle 

http://www.usar.cz/webmagazine/kategorie.asp?idk=332) 

Metodika USAR týmů je velmi obsáhlá a podrobná. Co se týče značek, ale bohuţel ţádné 

velké podrobnosti nepodává. Ukazuje něco kolem 20 značek a nechává tu i prostor  

pro vytvoření nových, podle místní situace. Z výše uvedeného vyplývá, ţe je velice volná a 

benevolentní, coţ není vhodné pro pouţití v bezpečnostním plánování.  

5.12 Značky používané jinými nadnárodními organizacemi  

V Evropské unii se bezpečnostní zabývá EDA (Evropská obranná agentura). Další 

nadnárodní organizací zabývající se bezpečností je WHO (Světová zdravotnická 

organizace). Obě tyto organizace byly kontaktovány a z odpovědí je patrné, ţe ani jedna 

z nich nepouţívá legislativou nebo metodikou udávané značky.  

5.13 Zhodnocení  

Je mnoho systémů a způsobů, jak je u nás i ve světě řešena otázka vytvoření mapových 

podkladů pro bezpečnostní plánování. Většina z nich jsou mnoholetou prací velkého týmu 

odborníků a jsou přizpůsobeny místním podmínkám. Velice často a zcela správně se 

setkáváme s velkým prostorem pro moţnost upřesnění výkladu a snahou neomezovat 

tvůrce přesně daným systémem. Systém musí být otevřený, protoţe kaţdá krizová situace 

je v určitém směru jiná. Nesmíme zapomínat na to, ţe podmínky přípravy či při zdolávání 

situace můţou být zcela unikátní a ne vţdy byly všechny moţnosti předem zhodnoceny.  

Z výše uvedené tabulky (Tabulka 1) vyplývá, ţe pro pouţití v bezpečnostním plánování 

jsou vhodné jen dvě metodiky. Předpis Zkratky a značky v civilní obraně je dobře 

zpracovaná metodika, která by se po malých změnách a aktualizaci dala pouţívat v praxi. 
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Značky, které se pouţívají ve Spolkové republice Německo, jsou na stejné úrovni jako v 

ČR dříve pouţívaná metodika a v Německu jsou stále platné. 

Tabulka 1: Zhodnocení 

Organizace Zhodnocení Jsou vhodné? 

Zkratky a značky 

v civilní obraně 

+ komplexní 

+ ověřený 

- zastaralý 

- digitálně nezpracovaný 

ANO 

Dokumentace zdolávání 

poţáru 

- těţko pouţitelný pro větší 

území 

- malé mnoţství značek 

NE 

Bojový a cvičební řád 

jednotek PO 
- malé mnoţství značek NE 

Armáda ČR (NATO) 
+ zpracování metodiky 

- nevhodné značky 
NE 

KÚ Středočeského kraje 

(Povodňový plán) 

- málo značek 

- nevhodné značky 
NE 

Výzkumný ústav 

vodohospodářský 

- málo značek 

- nevhodné značky 
NE 

KÚ Královéhradeckého 

kraje 

+ dobré zpracování 

- málo značek 

 

NE 

Spojené státy americké 

+ jednoduché grafické 

zpracování 

- omezení událostmi v USA 

- málo značek 

NE 

Spolková republika 

Německo 

+ zpracování metodiky 

+ geografická podobnost 

s ČR 

- rozdíl v bezpečnostním 

systému 

ANO 

Švýcarská konfederace 
+ dobré grafické zpracování 

- těţko pochopitelný význam 
NE 

USAR - málo značek NE 

EU a WHO nepouţívají značky NE 
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6 Návrh řešení 

V této kapitole definujeme základní body návrhu metodiky. Budeme se drţet v ČR 

běţných a pouţívaných postupů tak, aby bylo moţné jednoduché a rychlé rozpoznání 

předávané informace. 

6.1 Úvod 

Nejdříve je nutné definovat základní zásady pro vytváření značek.  

Značky mají být: 

 logické a jasné 

 s moţností kombinovat 

 jednoduché a intuitivní 

 být prezentované jednoduchým způsobem 

 pouţitelné v IT (GIS) 

 pouţitelné mezi organizacemi a samosprávnými celky aţ na republikovou úroveň 

 být navrţené tak, aby se přizpůsobila příslušné situaci 

 být navrţené tak, aby splňovaly správní a zákonná ustanovení 

 kompatibilní s ozbrojenými sloţkami bezpečnostního systému (policie, armáda, 

NATO) 

 vhodný jako základ evropské a mezinárodní normalizace 

6.2 Použití barev 

Taktické značky by měli být pokud moţno graficky zobrazeny s podporou rychlého 

rozlišovacího charakteru „barvou“. Pokud jde o doplňující informace, je moţné pouţití 

symbolu nebo slovní poznámky. Ukázku základního pouţití barev zobrazuje Tabulka 2. 

Tabulka 2: Ukázka použití barev 

RGB barva 

výplně 
Barva Význam 

255, 0, 0 Červená Plocha poţáru 

0, 0, 255 Modrá Záplavové území (povodeň) 

153, 102, 51 Hnědá Oblast sucha 

255, 255, 0 Ţlutá Oblast kontaminace 

0, 255, 255 Azurová Oblast omezení/přerušení dodávek 

255, 120, 0 Oranţová Oblast poškozená jiným činitelem 
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Při přípravě na krizovou situaci pouţíváme šrafování v barvě odpovídající nebezpečí.  

Pro jiţ zasaţená území pouţíváme plně vyplněnou plochu barvou. Při pouţití satelitních  

či leteckých snímků je pouţití stejné jen průhlednost barvy nastavíme na 20 % - 30 %. 

Zákres hranic, čar a prostorů v elektronické podobě je prováděn vţdy černou barvou.  

Při ručním zpracování je kreslíme v barvě výplně. 

Barvou budeme také rozlišovat sloţky IZS. Aby nedocházelo k prolnutí barev, a tím  

k jejich nečitelnosti značky i písmo budou mít černé nebo bílé ohraničení. Barevné 

rozlišení najdeme v tabulce níţe (Tabulka 3). 

Tabulka 3: Barvy pro zobrazení složek IZS 

Základní barva značky Složka 

Červená HZS a JPO 

Ţlutá Zdravotnická záchranná sluţba 

Azurová Policie ČR 

Olivová Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil 

Modrá Obecní policie 

Bílá Orgány ochrany veřejného zdraví 

Šedá Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné sluţby 

Oranţová Zařízení CO 

Fialová Neziskové organizace a sdruţení občanů 

6.3 Použití značek 

Značky jsou tvořeny základními geometrickými tvary jako je čtverec, obdélník, trojúhelník 

a kruţnice. Tyto tvary se doplňují symboly a popisem. Při ručním vytváření je moţné 

pouţití jen černé a bílé barvy, záleţí na barvě pozadí. Při elektronickém zpracování 

doporučujeme pouţít značku a její obrys vyhotovit v barvě výplně nebo pouţít úplnou 

značku s výplní (Obrázek 15).  

 

Obrázek 15: Značka pro dekontaminaci prováděnou HZS 
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Při zakreslování s pouţitím čar pouţíváme přerušovanou čáru při plánování. Tečkovanou 

čáru pouţijeme, pokud potřebujeme při řešení nastalé situace vyjádřit informaci, která 

zatím není ověřená. Plnou čáru pouţijeme pro zakreslení aktuální situace. Čáry 

umísťujeme tak, aby zobrazily podstatné informace. Při zobrazení problematických míst, 

umístíme značku dle skutečné polohy. 

Značky umísťujeme tak, aby odpovídalo umístění na mapě reálné situaci a pozici. Pokud 

pouţijeme mapy s příliš velkým měřítkem, označujeme umístění bodem. Značku s bodem 

propojíme vynášecí spojnicí.  Značku umístíme tak, aby nezakrývala ţádnou jinou značku. 

Vynášecí spojnice se nesmí v ţádném případě kříţit. Pokud musíme na jediné místo umístit 

více značek, tak řadíme značky nad sebe na pouze jednu vynášecí čáru 

6.4 Použití pole pro popis značky 

Pole pro popis značky umisťujeme kolem základní značky. Umoţňuje podrobněji 

charakterizovat zobrazenou skutečnost nebo činnost. To vyjadřujeme obvykle kombinací 

písmen a číslic. Tyto údaje přidají statické značce dynamický rozměr. Je mnoho informací, 

které by bylo potřeba zobrazit. Při elektronickém zpracování i pouţití není s velikostí 

informace ţádný problém. Textové pole, které se zobrazí po vybrání značky, můţe 

obsahovat mnoho informací přehledně roztříděných do tabulky. Při ručním zpracování 

nebo tisku elektronického dokumentu se stanou tyto informace těţko dostupnými. Proto 

rozlišujeme okolí značky kvadranty. To provedeme rozdělením roviny ze středu značky 

souřadnými osami na čtvrtiny.  

  

Obrázek 16: Rozdělení kvadrantů 

Do 1. kvadrantu uvádíme charakteristické informace. Druh informace udává značka. 

Zjednodušeně se dá říci, ţe je to nejdůleţitější informace pro konkrétní danou značku.  

Do 2. kvadrantu zapisujeme časové údaje. 

3. a 4. kvadrant dává prostor ostatním doplňujícím informacím, např. název firmy atd.. 
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Obrázek 17: Použití pole pro popis značky 

Na obrázku 17 je zakreslena modelová situace. Ze značky je viditelné, ţe se jedná o únik 

nebezpečné látky (NH3 – amoniak) o hmotnosti 100 tun z technologického zařízení. Ţlutá 

plocha ukazuje rozsah zamoření 11. února v 12:00. 

Při pouţití čárových značek se údaje zapisují do poloviny délky čáry.  

Při pouţití plošných značek se údaje zapisují do středu plochy.  

6.5 Značky 

Pro označení velikost jednotek pouţijeme jednoduchou značku - kruh. Základní rozdělení 

je v tabulce níţe (Tabulka4). 

Tabulka 4: Označení velikosti jednotek 

Značka Význam 

 
Skupina 

 

Zmenšené druţstvo 

 Druţstvo 

 
Četa 

 

Odřad 
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Pro stanice základních sloţek IZS jsou navrţeny tyto značky (Obrázek 18). Jasně a 

výstiţně charakterizují, kterou sloţku zastupují a to i v zobrazeném černobílém provedení. 

Jsou umístěny ve čtverci, který je univerzálním označením budovy. 

 

Obrázek 18: Označení stanic HZS a JPO, ZZS, PČR 

 

Jako další je vytvořena značka stálé umývárny (Obrázek 19). Schematicky zobrazuje 

sprchu a kruh je univerzální označení místa. Do pravého horního rohu se doplní informace 

o počtu sprchovacích růţic. 

 

Obrázek 19: Označení stálé umývárny 

Na obrázku 20 je zobrazena značka pro koncový prvek varování a vyrozumění. Zobrazuje 

schematicky tvar elektrické sirény. Plošnou značkou lze označit dosah. 

 

Obrázek 20: Označení koncového prvku varování a vyrozumění 
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Na obrázku 21 je zobrazena značka pro protipovodňovou hráz. Do pravého horního rohu 

umístíme hodnotu maximálního průtok vody, proti kterému je hráz ještě účinná. Šipky na 

stranách naznačují pokračování čáry. 

 

Obrázek 21: Označení protipovodňové hráze 
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7 Závěr 

Úkolem této práce bylo pokusit se navrhnout značky, které by umoţnily zobrazit 

informace z oblasti bezpečnostního plánování, tak aby byl jednotný pro všechny plány a 

organizace, které je zpracovávají. 

Na začátku práce byly zpracovány obecné informace o plánovací dokumentaci a jejích 

částí. Pro tuto část bylo převáţně čerpáno z legislativních dokumentů a odborné literatury. 

V další části byly zpracovány obecné informace z oblasti kartografie a rychlé zobrazování 

informací. To bylo důleţité pro získání znalostí v těchto oborech, které jsou důleţité pro 

návrh značek.  

V další části byla provedena analýza mapových sad, pouţívaných v bezpečnostním 

managementu jak ČR, tak i dalších zemích. Byly osloveny instituce, které zpracovávají 

nebo se podílejí na zpracování grafických plánovacích dokumentů a byly poţádány  

o pomoc při zpracování. Bylo zjištěno, ţe neexistuje jednotná metodika a přístup 

jednotlivých organizací se velmi liší. Zároveň byla analýza důleţitá jako inspirace pro 

vlastní návrh. Z analýzy vyplynulo, ţe jen dvě metodiky podávají kvalitní základ pro 

bezpečnostní plány. 

Ve vlastním návrhu byl poloţen základ pro zpracování a pouţití značek a dále pouţití 

 barev jako rychlého rozlišovacího znaku. Bylo pouţito pouze 16 základních barev tak, aby 

při případném zobrazování na monitorech, displejích a při tisku nedocházelo k velkým 

odchylkám a byly sníţeny náklady na tisk. Bylo navrţeno několik značek, které byly 

inspirovány výsledky analýzy současného stavu. Tyto značky byly konzultovány 

s příslušníky HZS a PČR. Ti je označili za srozumitelné.  

Bohuţel rozsah bakalářské práce nedovoluje, aby byla vytvořena kompletní metodika. 

Vytvoření celé metodiky je úkol pro skupinu odborníků a jejich otevřenou diskuzi. Byl 

tedy poloţen základ nové metodiky a ukázán směr, kterým by se měla posouvat. Tato 

práce se je počátečním impulzem a shrnutím problematiky spojených s tvorbou značek. 
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