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Abstrakt: 

Diplomová práce se zabývá průzkumem a porovnáním znakových klíčů 

použitých na úředních mapách evropských zemí. Teoretická část se zaměřuje hlavně 

na legendy a kartografické znaky, jakožto klíčovými prvky celé práce.  Poté je 

provedeno posouzení dostupných znakových systémů a porovnání jednotlivých 

mapových znaků se znaky využívanými ve znakových systémech pro úřední mapy 

České republiky. Na závěr je vyhotoven návrh znakového systému použitelného pro 

mapy všech evropských zemí. 

 

Klíčová slova: znakový systém, znak, topografický obsah, kartografické dílo, legenda 

 

Abstract: 

This diploma thesis deals with the exploration and comparison of symbol keys used 

for official maps of European countries. The theoretical part deals mainly with 

legends and cartographic symbols as a key element of the thesis. Then an assessment 

of available symbol systems and comparison of map symbols used in symbol systems 

for the official map of the Czech Republic is made. In the conclusion there is drawn 

proposal for symbol system applicable to maps of all European countries. 
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1 Úvod 

 

Téma mé práce, Znakové systémy na evropských kartografických dílech               

s topografickým obsahem, mne zaujalo hlavně jeho mezinárodností. Komunikace         

s cizojazyčnými organizacemi pomocí odborné angličtiny byla výzvou. Stejně tak to, 

že toto téma zatím nebylo řešeno a komplexně rozebíráno. Což mi v této době přišlo 

zvláštní, když se tolik mladých lidí stěhuje kvůli práci do jiných států. Tam se musí 

naučit porozumět odborné angličtině, zacházet s místními normami, metodami, ale 

také hlavně porozumět místním mapám.  Vzhledem k rozdílným kulturám, 

společenským zvyklostem či obyčejům, může být jazyk mapy stejně rozličný jako 

jazyk mluvený. 

Tento problém může být pro geodeta či kartografa stěžejní, jelikož se s mapami 

setkává neustále a musí z nich umět správně číst. Právě k tomu slouží legenda               

a znakové klíče daných map. Bez nich by jakákoliv mapa nebo kartografické dílo bylo 

spíše jen dílo grafické a umělecké. 

Cílem této práce je prozkoumat co největší počet znakových klíčů použitých na 

evropských mapách a porovnat je se znakovými klíči map českých. Vzhledem 

k nespočtu druhů map, které v Evropě můžeme nalézt, se v této práci věnuji mapám 

srozumitelným pro dospělého a zdravě vyvinutého jedince, a to jak psychicky tak 

fyzicky. Dalším zúžením ve výběru map je zaměření se na mapy pouze úřední, na 

státní mapová díla. Porovnáním jednotlivých znaků na těchto mapách zjistíme, zda 

jsou srozumitelné i pro uživatele z cizích zemí. 
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2 Kartografické dílo 

 

Kartografické dílo vzniklo před mnoha tisíciletími jako prostředek pro 

zobrazení informací o zemském povrchu. První nákresy sahají až do doby paleolitu. 

Zobrazené informace byly ovlivněny znalostmi a vyspělostí daného národa či 

společenstva lidí, vyvíjely se spolu s nimi a jejich zvyklostmi. Zpočátku se mapová díla 

považovala také za umělecká, ale již tehdy jejich účelem bylo zobrazit zemský povrch 

(nebeská tělesa a sféru) nebo jeho části dle předem definovaných požadavků. Za 

kartografická díla považujeme například mapové soubory, mapy, náčrty, atlasy            

a glóby. Takové dílo musí splňovat určité vlastnosti dané účelem tohoto 

kartografického díla, tedy úplnost, přesnost, čitelnost, srozumitelnost a také 

estetičnost. 

Pro mapové dílo existuje mnoho definic, například dle ČSN 73 0402: „Mapa je 

zmenšený generalizovaný konvenční obraz Země, nebeských těles, kosmu či jejich částí, 

převedených do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů (kartografických 

zobrazení), ukazující podle zvolených hledisek polohu, stav a vztahy přírodních, 

socioekonomických a technických objektů a jevů.“ 

Kartografická díla jsou výsledkem činností kartografů, kteří hledají matematické 

vztahy mezi referenční plochou popisující realitu a jejím obrazem na zvolené ploše. 

To znamená, že nejdříve zemský povrch nahrazují sférickou referenční plochou             

a poté s využitím příhodného kartografického zobrazení znázorní zemský povrch na 

rovinnou kartografickou průmětnu. Realitu generalizují a s využitím vyjadřovacích 

prostředků interpretují zobrazované jevy. Výsledkem je tedy mapa, která je 

nejčastějším z kartografických děl. 

 

2.1 OBSAH KARTOGRAFICKÉHO DÍLA 

 

Při vytváření kartografického díla a jeho obsahu musíme mít na paměti jak jeho 

kartografickou stránku, tak jeho estetickou stránku. Vzhled rozhodně není 

zanedbatelný, jelikož je velmi důležitý při čtení mapy a jejím porozumění. V minulosti 

se na zjev mapy přihlíželo ještě mnohem více, jak je vidět z dalších kapitol. 
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Z kartografického hlediska obsah kartografického díla sestává z mapové plochy, což je 

potištěná strana listu papíru, tedy mapového listu. Rozměry mapového listu, či mapy 

se nazývají formátem mapy. Tento formát může být uveden jako standardizovaný 

rozměr papíru (A, B, C, D) nebo jeho číselnou hodnotou jakožto šířku a délku v daných 

jednotkách. Hlavně mapová díla v digitální podobě určená k tisku jsou tímto 

rozměrem značně omezena. Mapové dílo může být také tak rozsáhlé, že se tiskne na 

více mapových listů, které můžeme identifikovat pomocí konstrukčních prvků a kladu 

mapových listů.  

Mapová plocha se skládá z mapového pole, mapového rámu a okraje mapy. 

V okraji mapy se umisťují základní mimorámové údaje, jako je název mapy, měřítko 

mapy a legenda. Výjimečně může být tento okraj prázdný. Do horního okraje se 

v naprosté většině map umisťuje název dané mapy, proto je pro nás důležitý. Další 

z mimorámových údajů, které se mohou, ale nemusejí uvádět v okraji mapy je 

například vrstevnicový interval nebo magnetická deklinace. Legenda je seznam 

mapových znaků, popřípadě další vysvětlivky sloužící k používání mapy. Legendě se 

budeme podrobněji věnovat v následujících kapitolách. Mezi rámové údaje řadíme 

například označení sousedních mapových listů, souřadnicové údaje čar sítí a rohů 

mapy nebo názvy administrativních jednotek. 

Mapové pole je plocha vyplněná mapovým obsahem. V mapování obsah map 

dělíme na polohopis, výškopis a popis. V kartografii obsah mapy dělíme na prvky:  

 konstrukční (matematické), které jsou nezbytné pro konstrukci a využití 

mapy. Tyto prvky velmi závisí na zvoleném kartografickém zobrazení a jsou 

to: geodetické základy, mapový rám, kartografické sítě, kartografické 

zobrazení, měřítko a kompozice mapy, 

 obsahové, které dále můžeme dělit podle obsahu na:  

o topografický obsah, 

o tematický obsah. 

Prvky topografického obsahu jsou  

 fyzicko-geografické, které zahrnují: reliéf terénu, vodstvo a půdní porosty, 

 socioekonomické, které zahrnují: hranice, sídla a dopravní síť (jsou tedy 

produktem společnosti), 
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 doplňkové, které zahrnují: geografické názvosloví, kóty a druhové označení 

(doplňují obsah mapy a usnadňují její využití). 

Prvky tematického obsahu jsou závislé na druhu a účelu mapy, většinou mapy 

tematické. Tato mapa může být zaměřena na rozličné vědní disciplíny, společenské 

jevy a jiné potřeby společnosti. Pak je zde zvýrazněn tematický obsah na úkor 

topografického obsahu, který bývá potlačen. 

Mapový obsah se znázorňuje pomocí kartografických vyjadřovacích prostředků, 

což jsou mapové znaky, diagramy, prostorové vyjadřovací prostředky, barva a písmo. 

Mapové znaky a jejich využití v českých i zahraničních dílech jsou zobrazeny                 

a popsány v dalších kapitolách této práce, jelikož jsou jejím stěžejním tématem.  

Každý prvek obsahu topografické mapy se znázorňuje mapovými značkami 

v úplnosti podle jeho významu a v podrobnosti závislé na měřítku mapy. Objekty, 

jejichž rozměry dovolují zřetelné zobrazení v měřítku mapy, se vykreslují půdorysem, 

i když je pro ně stanovena značka.1 

 

2.2 TŘÍDĚNÍ KARTOGRAFICKÝCH DĚL 

 

Kartografická díla můžeme třídit podle rozmanitých hledisek jako je způsob 

vyhotovení, měřítko, kartografické vlastnosti, územní rozsah či počet rozměrů. 

Existují i kartografické doplňky nebo kartografické kuriozity, jakou je například mapa 

uvedená v kapitole 4.1, Vetterova mapa Čech z roku 1668. Kartografickým kuriozitám 

se v této práci ale věnovat nebudeme. Podrobněji je třídění kartografických děl 

uvedeno například v Kartografie, Plánka, L.: Kartografie a základy GIS aj ([3], [5], [8]). 

Pro tuto práci bude mít význam hlavně třídění dle obsahu mapy: 

 mapy všeobecně zeměpisné, které dělíme na: 

o topografické mapy, 

o přehledné zeměpisné mapy, 

 mapy tematické. 

                                                        
1
 Směrnice pro zpracování a vydávání topografických map měřítek 1:25 000, 1:50 000 a 1:100 000, Praha, 

2000 
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Hlavní rozdíl mezi mapou topografickou a mapou přehledně zeměpisnou se 

zakládá na rozlišení topografického detailu. Pro mapu zeměpisnou je důležité 

podrobněji vystihnout charakter říční sítě, horských celků a půdní pokryv. Pro mapu 

topografickou je naopak důležitější zobrazit například sídla a její vazby na 

komunikace. Státní mapové dílo, které se většinou skládá z více mapových listů, se 

zpravidla řadí mezi topografické mapy. A to jak v České republice, tak v ostatních 

evropských zemích. Rozměry těchto mapových listů se musí řídit standardy určenými 

normami. Na rozdíl od nich se mapy zeměpisné zobrazují na jednom mapovém listu, 

který mnohdy může mít atypické rozměry. 

Tato práce se dále bude zabývat mapami s topografickým obsahem, a to hlavně 

mapami úředními.  
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3 Znakové systémy 

 

Komunikační funkci v systémech skládajících se z prvků, mezi nimiž jsou 

vzájemné vztahy, plní znaky. Tyto znaky tvoří znakový systém. Znakové systémy 

můžeme členit podle několika kritérií. Například dle záměrnosti máme přirozené         

a umělé, dle smyslu audiální a vizuální.  

 

3.1 SÉMIOTIKA 

 

Sémiotika je nauka o znakových systémech, tedy o významu a smyslu znaků. 

Těchto systémů je mnoho, například přirozený jazyk, nebo jazyk umělý současné 

matematiky a logiky nebo i dalších disciplín. Se znaky se v našem běžném životě 

setkáváme neustále a hledáme jejich význam v objektech a jevech reality, což se 

nazývá přiřazování. Toto přiřazování má pravidla, označovaná jako kódy. V této práci 

je typickým příkladným kódem legenda mapy, jelikož právě ta ukazuje přiřazení 

mapových znaků k objektům.  

Všeobecně jsou uznávané 3 poddisciplíny sémiotiky a to: 

 Sémantika, zabývající se vztahem označování (tj. vztahem mezi 

označujícím a označovaným, jímž ovšem mohou být věci, vlastnosti           

i vztahy); 

 Syntaktika, zabývající se vztahy mezi znaky; 

 Pragmatika, zabývající se vztahy mezi označením a uživatelem 

(Interpretem).2 

Poddisciplína, která nás v této práci zajímá nejvíce, je grafická sémiotika, 

jelikož se zabývá grafickými znaky a grafickými znakovými systémy. Této kategorii se 

věnoval Jaques Bertin, který zkoumal charakter a strukturu znakových systémů spolu 

s jejich vztahy k myšlení a k objektivní realitě. Součástí grafické sémiotiky je také 

Kartografická sémiologie, která se soustředí na tvorbu a užití kartografických znaků. 

                                                        
2
 DOUBRAVOVÁ, J.: Sémiotika v teorii a praxi, Portál, 2008, 160 s. 
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Je zřejmé, že základním pojmem sémiotiky je znak neboli symbol. Za ten 

můžeme považovat vše, co má charakter přenosu čitelné a interpretovatelné 

informace, tedy předmět, vlastnost nebo událost. Teorií symbolů se ve svých dílech 

zabývalo mnoho slavných spisovatelů a filozofů jako Aristoteles, Francis Beacon nebo 

Johann Wolfang Goethe. Celkově se o symbolech dá říci, že mají tyto vlastnosti: 

konkrétnost, vazbu s kulturou a dvojznačnost. Znak může být motivovaný (má 

logickou souvislost s označovaným objektem) nebo konvenční, kde vztah 

se zobrazovaným objektem je nahodilý. Vždy je výhodnější hledat znaky motivované, 

hlavně kvůli jejich snadnějšímu porozumění. 

 

3.2 KARTOGRAFICKÝ ZNAK 

 

„ Kartografický znak je libovolný grafický prostředek nebo soubor prostředků, 

který je schopný být nositelem významu (informace) a který v mapě něco vyjadřuje.“ 3 

Úkolem kartografa je vyjádřit informace o krajině tak, aby z výsledného díla 

mohl další jedinec (klient, uživatel) zpětně získat co nejvíce informací o daném 

zobrazeném území. Tato činnost se nazývá kartografická interpretace a k vyjádření se 

používají smluvené symboly nazývané kartografické znaky. Při kartografické 

interpretaci jevů znázorňujeme dané objekty či jevy tím, že grafickému prvku 

přiřadíme význam a polohu (tedy popisnou a polohovou informaci). Kartografické 

znaky jsou jednoduché grafické struktury, které vytváří kartografický jazyk. Znaky 

zobrazují přírodní i společenské jevy a jejich vývoj jak v prostoru, tak v čase. Skutečná 

podoba a velikost těchto jevů nemusí být zohledněna při tvorbě kartografického 

znaku, ale pro správné rozpoznání a pochopení tohoto znaku se o podobu vždy 

snažíme.  

Přidělení všech významů kartografických znaků k objektům nalezneme 

v různých znakových klíčích, legendách nebo seznamech mapových znaků. Legendám 

a znakovým klíčům se budeme podrobněji věnovat v dalších kapitolách.  

Při tvorbě sady kartografických znaků se musí brát v potaz zmenšení                  

a generalizace kartografického díla, stejně tak jako další matematické, psychologické, 

                                                        
3
 PLÁNKA, L.: Kartografická interpretace, FAST, VUT v Brně, Brno, 2006, 111 s. 
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fyziologické a sémiologické zákonitosti. Kartografický znak by jako výrazový 

prostředek měl splňovat většinu z následujících charakteristik: kvalitativní, 

kvantitativní, topologické, lokalizační, vývojové, významové, strukturální, asociativní, 

systémové a estetické.  

Studiem kartografického jazyka se zabývalo mnoho kartografů, ale uchytily se 

prakticky pouze dvě teorie: 

 Interpretační teorie L. Ratajského: rozlišoval vyjádření bodových, 

plošných a čárových znaků podle: 

o Kvalitativní formy – každý znak má určitý tvar, orientaci, barvu, 

strukturu a intenzitu (Obrázek 3-1 ), 

o Kvantitativní formy – přímý a nepřímý způsob (Obrázek 3-2). 

 Teorie přirozeného kartografického jazyka: zakládá se na tom, že 

mapový znak je dále rozložitelný na kartomorfémy a kartografémy, které 

lze použít ke konstrukci jiných mapových znaků. Při charakterizování 

znaku jak z kvalitativního tak z kvantitativního hlediska, sledujeme          

jeho tvar, velikost, strukturu (vzor), výplň a pozici. 

 

Obrázek 3-1 Teorie L. Ratajského - vyjádření kvality [2] 
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Často diskutovaným problémem v oblasti kartografie je terminologická otázka, 

zda používat pojem znak, nebo značka. Pojem značka se používá už od nepaměti, 

tudíž je používán častěji jak v okruhu odborníků a kartografů, tak u neodborné části 

obyvatelstva. Sémiotika tento pojem zamítá a neměl by být formálně považován za 

správný. Problém je hlavně u názvů, kde pojem značka nebo značkový je již součástí 

onoho názvu. V této práci se budu držet pravidly sémiotiky a tudíž používat výraz 

znak a znakový.  

Problémy s vyhledáváním informací o znacích a znakových strukturách 

v kartografii se vyskytují i v internetovém prostředí. Proto jsem učinila srovnání 

vyhledávání několika vybraných pojmů z tohoto oboru v různých internetových 

prohlížečích. Využila jsem nejčastěji používané vyhledávače v České republice jako je 

www.seznam.cz, www.centrum.cz a www.google.cz. K nim jsem jako doplňkový 

zvolila méně známý vyhledávač www.bing.com. Poté jsem vybrala 10 pojmů, které 

zmiňuji v této práci a provedla výzkum.  

 Ten jsem provedla ve dvou termínech, a to 7. 3. 2014 (Tabulka 3-1 a Tabulka 

3-2) a 14. 5. 2014 (Tabulka 3-3 a Tabulka 3-4). Z prvního výzkumu jsem vyvodila 

závěr takový, že nejvíce matoucími pojmy jsou: znakový systém, znaková sada, 

mapová legenda a mapový znak. Ve druhém termínu jsem se proto rozhodla nejvíce 

matoucí pojmy vyhledávat v anglickém jazyce. Z tabulky můžeme vidět, že počty 

nalezených odkazů se sice mnohonásobně zvýšily, ale v naprosté většině se nejednalo 

o výsledky týkající se této tématiky. Například internetový vyhledávač Seznam si 

s anglickými výrazy moc nedovedl poradit. 

          Obrázek 3-2 Teorie L. Ratajského - vyjádření kvantity [2] 

http://www.seznam.cz/
http://www.centrum.cz/
http://www.google.cz/
http://www.bing.com/
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Tabulka 3-2 Vyhledávání pojmů - Seznam, Centrum 7. 3. 2014 

Internetový 

vyhledávač 
www.seznam.cz www.centrum.cz 

Vyhledávaný pojem celkem umístění 
shoda 

ze 100 
celkem umístění 

shoda 

ze 100 

Značkový klíč 389 872 1. 18 43 100 1. 53 

Znakový klíč 28 727 1. 22 7 430 1. 26 

Mapový klíč 40 983 1. 42 97 100 1. 44 

Znakový systém 293 560 70. 1 38 200 - 0 

Topografická mapa 55 077 2. 88 13 700 1. 69 

Znaková sada 78 791 20. 1 190 000 14. 2 

Kartografické dílo 21 396 1. 78 3 140 1. 75 

Mapová legenda 2 817 412 28. 3 11 900 18. 8 

Mapový znak 3 266 350 3. 9 472 000 1. 6 

Topografický obsah 20 969 1. 31 15 100 2. 30 

Tabulka 3-1 Vyhledávání pojmů - Google, Bing 7. 3. 2014 

Internetový 

vyhledávač 
www.google.cz www.bing.com 

Vyhledávaný pojem celkem umístění 
shoda 

ze 100 
celkem umístění 

shoda 

ze 100 

Značkový klíč 115 000 1. 70 7 470 1. 43 

Znakový klíč 20 900 1. 33 1 470 1. 33 

Mapový klíč 967 000 1. 46 2 730 1. 80 

Znakový systém 203 000 - 0 7 110 69. 1 

Topografická mapa 105 000 2. 80 12 700 1. 74 

Znaková sada 1 830 000 19. 2 54 300 - 0 

Kartografické dílo 633 000 1. 83 2 860 3. 84 

Mapová legenda 49 300 16. 7 7 990 3. 13 

Mapový znak 
11 800 

000 
1. 7 15 700 1. 4 

Topografický obsah 1 670 000 2. 30 26 500 1. 11 
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Při vyhledávání pojmu „Značkový klíč“ byl druhým nejčetnějším výsledkem 

značkový klíč řetězový na olejové filtry, nebo pak klasické klíče a zámky. Na rozdíl od 

toho „Znakový klíč“ internetový prohlížeč většinou vyhodnotil jako klíč ke znakové 

řeči. Problém u vyhledávání výrazu „Mapový klíč“ byl takový, že v odkazech nebyl 

pojem vždy v přesné shodě, ale byl tam uveden pojem „mapa“ a poté „znakový klíč“ 

nebo „značkový klíč“. Pak se sice tento odkaz týkal daného tématu, ale já jsem 

vyhledávala jen pojmy v přesné shodě. Obrat „Znakový systém“ se sice vždy týkal 

oboru sémiotiky, ale jak je vidět z tabulek, jen výjimečně byla řeč o systému na 

kartografických dílech. „Znaková sada“ pro internetové prohlížeče znamenala 

znakovou sadu jakožto kódovou stránku v informační technologii. Obrat 

„Topografická mapa“ byl ve většině případů interpretován správně, jen ojediněle se 

vyskytoval předchozí problém, když odkaz obsahoval pouze pojem „Topografie“          

a „Mapa“. Stejně tak to bylo u výrazu „Kartografické dílo“. To se týkalo i pojmu 

„Mapová legenda“, kde se často odkazy týkaly i různorodých legend z české historie. 

Tabulka 3-3 Vyhledávání pojmů - Google, Bing 14. 5. 2014 

Internetový 

vyhledávač 
www.google.cz www.bing.com 

Vyhledávaný pojem celkem umístění 
shoda 

ze 100 
celkem umístění 

shoda 

ze 100 

Značkový klíč 116 000 1. 78 6 840 1. 40 

Znakový klíč 18 000 1. 35 1 410 1. 30 

Mapový klíč 817 000 2. 22 3 010 1. 86 

Topografická mapa 92 400 2. 76 11 700 1. 72 

Kartografické dílo 895 000 1. 57 2 640 2. 81 

Topografický obsah 126 000 2. 28 24 700 1. 9 

Map symbol 
272 000 

000 
1. 42 

59 400 

000 
1. 58 

Symbol system 
312 000 

000 
61. 2 

86 800 

000 
- 0 

Symbol set 
394 000 

000 
32. 8 

46 800 

000 
9. 3 

Map legend 
290 000 

000 
2. 39 2 110 000 1. 51 
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Tabulka 3-4 Vyhledávání pojmů - Seznam, Centrum 14. 5. 2014 

Internetový 

vyhledávač 
www.seznam.cz www.centrum.cz 

Vyhledávaný pojem celkem umístění 
shoda 

ze 100 
celkem umístění 

shoda 

ze 100 

Značkový klíč 414 501 1. 14 42 500 1. 62 

Znakový klíč 34 230 1. 19 7 480 1. 31 

Mapový klíč 46 690 2. 39 95 900 2. 21 

Topografická mapa 53 785 1. 85 13 900 1 61 

Kartografické dílo 25 299 1. 67 3 220 1. 59 

Topografický obsah 22 463 5. 22 15 300 2. 21 

Map symbol 767 754 5. 4 
121 000 

000 
1. 38 

Symbol system 1 984 795 - 0 
103 000 

000 
71. 3 

Symbol set 1 337 780 15. 1 
150 000 

000 
20. 7 

Map legend 1 026 984 23. 4 
74 500 

000 
2. 51 

 

„Mapový znak“ byl často vyjádřen jak „Mapa znaků“, což je program, který vyhledá      

a zkopíruje do schránky odlišné znaky. Vyhledávání výrazu „Topografický obsah“ 

vykazovalo stejné potíže jako u vyhledávání „Topografická mapa“. 
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4 Mapová legenda 

 

Před čtením (používáním) jakéhokoliv kartografického díla bychom se měli 

obeznámit s jeho legendou. Legenda vysvětluje význam všech důležitých znaků 

využitých v mapové kresbě spolu s barevnými stupnicemi a dalšími kartografickými 

vyjadřovacími prostředky. Tudíž vše, co je zobrazeno v mapě, je i uvedeno v legendě   

a naopak. Legenda musí splňovat určitě požadavky jako je úplnost, čitelnost, 

srozumitelnost dané skupině lidí, asociativnost a také by se měla správně logicky        

a hierarchicky členit. Důležitou zásadou legendy je, že jednomu typu objektu 

v mapovém díle nelze přiřadit dva různé kartografické znaky a naopak. 

Nadřazeným pojmem pro legendu je seznam mapových znaků. Ten se může 

vyhotovovat jako součást mapy nebo jako samostatná příloha, podle toho jak je 

rozsáhlý. Na Obrázku 4-1 je například legenda vyhotovená pro mapu cyklostezek. 

Legenda se vyhotovuje pouze tehdy, když není příliš mnoho znaků a lze jejich význam 

Obrázek 4-1 Legenda k mapě cyklostezek [21] 
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vysvětlit přímo na mapové ploše. 

Pro rozsáhlá mapová díla nebo pro mapová díla s velkým množstvím znaků se 

vyhotovují znakové klíče. Ten není přímo v mapové kresbě, ale je to samostatná 

součást daného mapového díla. Velmi obecným označením jsou vysvětlivky (Obrázek 

4-2). To proto, že se mohou vázat prakticky k čemukoliv, od různých nákresů po text 

či obrázek.  

Legenda zpravidla bývá situována v okraji mapové plochy, ale výjimkou nejsou 

ani případy jejího umístění formou vřezku do mapového pole. 

 

4.1 HISTORIE LEGEND 

 

Již bylo řečeno, že vývoj kartografických děl sahá do daleké minulosti. Legendy 

se ale k těmto dílům začaly vyhotovovat až mnohem později, když se v těchto dílech 

začalo objevovat více mapových znaků. Například Klaudyánova mapa Čech z roku 

1518 a Crigingerova mapa Čech z roku 1568, což jsou nejstarší mapy zobrazující 

české území, ještě legendy nemají. Stejně tak i Fabriciova mapa z roku 1569, která je 

nejstarší mapou Moravy a Helwigova mapa z roku 1561, nejstarší mapa Slezska. První 

legenda na mapě našeho území se nachází na mapě Pavla Aretina z Ehrenfeldu z roku 

1619 (Obrázek 4-3). Je tomu tak proto, že tato mapa již obsahuje více znaků a to 16. Je 

tak důležité, aby legenda byla součástí mapy. Obsahem této legendy jsou znaky 

zobrazující města a sídla rozlišené dle důležitosti, dále například doly, kláštery             

a sklárny. Kuriozitou je Vetterova mapa Čech v podobě růže z roku 1668. V legendě je 

sepsáno a označeno číslicemi 18 tehdejších správních celků (Obrázek 4-5). První 

mapa zobrazující Moravu a obsahující legendu vznikla až v roce 1620 a to Kaeriova 

Obrázek 4-2 Vysvětlivky [22] 
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mapa Moravy. V roce 1627 vznikla Komenského mapa Moravy, která obsahuje 7 

znaků pro osídlená města (Obrázek 4-4). V této mapě byl poprvé použit znak vinice, 

který se později používal v Rakouských mapách. Vogtova mapa Čech z roku 1712 

obsahuje kromě znaků také perspektivní drobnokresby, například u hradu Bezděz.  

 

Obrázek 4-5 Legenda Vetterovy mapy Čech [23] 

Obrázek 4-4 Legenda Mapy 

Čech Pavla Aretina [22] 
Obrázek 4-3 Legenda Komenského 

mapy Čech [22] 
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Další mapou obsahující legendu je Müllerova mapa Čech – přehled z roku 1720. Méně 

známou je Vischerova mapa Moravy z roku 1692, která obsahuje až 2460 znaků            

a názvů. Její kopie bohužel neexistují. Jak můžeme z těchto legend vidět, v této době 

(počátek 17. století) se přikládal velký význam estetické stránce kartografického díla, 

které se stávalo zároveň dílem uměleckým spolu i s jeho legendou. V některých dílech 

je právě vzhled upřednostněn před správností zobrazených objektů na mapě. 

 Významnou etapou v mapování na území Čech bylo I. a II. vojenské mapování. 

Obsah map byl v obou podobný, důraz byl kladen hlavně na komunikace, řeky, 

potoky, využití půdy ale také na typy budov. Ve II. vojenském mapování byly 

připojeny nadmořské výšky. Tato mapová díla byla velmi rozsáhlá, proto na mapách 

není vyobrazena legenda, ale vyhotovoval se samostatný znakový klíč. Za zmínku stojí 

Značkový klíč druhého vojenského mapování vydaný Štábem generálního ubytovatele 

v roce 1827. Ve vývoji následoval Stabilní katastr (1817-1843), k němuž byl 

vyhotoven podrobný znakový klíč. Byly zde rozlišovány například budovy zděné          

a nezděné (kvůli možnosti požáru), silnice a cesty s příkopy a bez příkopů, mosty 

kamenné či dřevěné, různé zemědělské kultury a další plochy (Obrázek 4-6). Další 

znakový klíč byl vyhotoven i pro mapy třetího vojenského mapování (1870 – 1883) 

(Obrázek 4-7). 

 Mezi další starší znakové klíče patří například klíč Topo-IV-3, který byl 

využíván pro mapy v souřadnicovém systému z roku 1946 (S-46). Pro souřadnicový 

systém roku 1952 byl vyhotoven znakový klíč Topo-IV-4 „Smluvené značky, vzorky 

písma a zkratky topografických map měřítek 1:25 000, 1:50 000 a 1:100 000“ z roku 

1954. Byl použit u vojenských topografických map. K tomuto klíči byly v roce 1961 

vydány „Doplňky a změny ke smluveným značkám topografických map měřítek      

1:25 000, 1:50 000 a 1:100 000“. 
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Obrázek 4-7 Znakový klíč Stabilního katastru [24] 

Obrázek 4-6 Znakový klíč třetího vojenského mapování [24] 
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4.2 ČLENĚNÍ LEGEND    

 

Legendy můžeme dělit na: 

 klasifikační legendu, která současně s vysvětlením významů znaků provádí        

i jejich další třídění, 

 přímou legendu neboli běžné (obvyklé) vysvětlení významů kartografických 

znaků, 

 slovní legendu, která užívá výrazů typu „1 bod reprezentuje 1000 obyvatel“, 

 zprostředkovanou legendu, která využívá zprostředkující čísla, písmena, 

zkratky nebo zkrácené výrazy k označení znaků, které se vysvětlí na jiném 

místě mapy (např. v textu pod obrázkem nebo v jiném doprovodném textu), 

 tabulkovou legendu, která je vytvořena v podobě tabulky, kdy jsou pro každý 

znak dvě charakteristiky (sloupec, řádek), 

 trojúhelníkovou legendu, která je tvořena v podobě rovnostranného 

trojúhelníku, na jehož stranách jsou naneseny hodnoty třech závisle 

proměnných a v ploše trojúhelníku se pak vzájemné kombinace hodnot 

vyznačují příslušnou kombinací kartografických znaků (obvykle s využitím 

barev, šrafování apod.).4 

Na úředních mapách se používají hlavně legendy přímé, a to ve tvaru, kdy na jedné 

straně legendy jsou grafické struktury a na druhé straně stručné vysvětlení jejich 

významu. Tato legenda je logicky rozčleněna do sloupců a nachází se v ní jak znaky 

bodové, tak i liniové a plošné. Některé legendy jsou vyhotoveny tak, že v jednom 

sloupci je seskupení více znaků (v řádku vedle sebe) a ve druhém sloupci je vysvětlení 

těchto znaků. Toto uspořádání je ale nevhodné, neboť pak legenda ztrácí přehlednost 

a pro uživatele je to spíše matoucí. 

 

 

 

 

 

                                                        
4
  PLÁNKA, L.: Kartografická interpretace, FAST, VUT v Brně, Brno, 2006, 111s. 
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5 Aspekty vnímání znaků 

 

Vnímání je jeden z nejzákladnějších poznávacích procesů, který umožňuje 

primární orientaci v prostředí. Zaznamenává to, co v určitý okamžik působí na naše 

smysly, podává informace o našem okolí (tvar, barva) či o nás samotných a našich 

pocitech (zadýchání, bolest). Důležitý je u tohoto procesu přímý kontakt 

s vnímanými objekty, které pak převádí na subjektivní obraz reality v našem 

vědomí. Tento obraz je výsledkem nejen vnímání, ale také následného rozeznání       

a začlenění objektu do určité skupiny (např. osoba, jídlo, rostlina,…). Toto 

zpracování předmětu je ovlivněno poznatky z předešlé zkušenosti a individuálním 

přístupem spojeným s emocemi. I proto výsledný obraz projevuje určité zkreslení. 

Mezi základní druhy vnímání řadíme: 

 Vnímání tvaru, tedy velikosti a formy objektu. Při tomto vnímání dochází 

k vjemovým klamům. Tvarovou psychologií se zabývají gestaltisté, jenž 

prosazují zásadu tzv. celistvosti, tedy že celek vytváří tvar, jehož 

uspořádání se řídí danými zásadami.  

 Vnímání hloubky neboli vzdálenosti, které ale není člověku vrozené. Je 

dáno podněty, jako je například uspořádání povrchu, překrytí, umístění 

v rovině kresby (co je v kresbě výše, zdá se vzdálenější) nebo pohybová 

paralaxa (co je v kresbě blíže, pohybuje se zdánlivě rychleji). 

 Vnímání pohybu, kterého si všimneme nejdříve. Využíváme při něm zrak 

i sluch, proto u blížícího se objektu se výška jeho zvuku stupňuje a při 

vzdalování se tato výška snižuje, tzv. Dopplerův princip. 

 Vnímání prostoru jakožto vztahů vnímaných objektů (nahoře, dole, 

vpravo, vlevo), je ovlivněno zkušenostmi člověka nebo pohybem. 

 Vnímání času, které se vyvíjí nejpozději, protože se řídí pouze 

zkušenostmi člověka a ne jeho smyslovými orgány. 

 Vnímání barvy, kde je důležitý fakt, že oko při slabším osvětlení lépe 

vnímá modrou barvu, kdežto při silnější intenzitě osvětlení barvu 

červenou a žlutou. Vnímání barvy je jedno z nejdůležitějších, jelikož 

každá barva nám podvědomě něco asociuje (Obrázek 5-1). Už jen jejich 
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dělení na teplé a chladné důrazně ovlivňuje vnímání celého světa. 

Psychologie barev je hojně využívaná například i v reklamách. 

U většiny kartografických děl se nesetkáme se všemi druhy vnímání, ale ty zbylé 

jsou pro pochopení znakového systému a celkově mapového díla nezbytné. Kdyby se 

některé z aspektů vnímání opomněly, mělo by to vliv na celkovou hodnotu mapy, 

jelikož by klesla jak její srozumitelnost, zapamatovatelnost a čitelnost tak její 

estetická stránka.  

Otázkou percepce (vnímání) kartografický znaků se zabýval například                 

U. Freitag, když definoval kartografickou pragmatiku. Zmíněná věda zkoumá vztah 

mezi znakovým systémem a uživatelem mapy. Tento vztah ovlivňují různé 

konvence. Kartografická pragmatika se pak zabývá například vnímáním znaků 

z hlediska psychologie, mírou zaplněnosti mapy nebo rozlišovací schopnosti 

mapového díla. Účelem znakových systémů je poskytnout co nejrychlejší 

porozumění mapy a její co nejtrvalejší zapamatování. Vždy záleží na tom, pro koho 

je mapa určena nebo například jaké představy má u uživatele podnítit. V této práci 

se soustředíme jen na dospělé, psychicky i fyzicky zdravé jedince. Pak by si měl 

tento uživatel na základě vlastních znalostí a zkušeností propojit znak v mapě 

s reálným objektem. Na psychiku jedince mají největší vlivy vlastnosti jako je tvar, 

velikost, jas a sytost, tón barvy, orientace a textura znaku. Disciplína, která se zabývá 

souvislostí mezi tímto znakem a reálným objektem se nazývá Izomorfismus.  

  

 

Obrázek 5-1 Vnímání barev [25] 
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6 Legendy evropských topografických map 

 

Po zvážení jsem se rozhodla pro tuto práci uvažovat pouze státy, které jsou 

členy organizace Eurogeographics. Tato organizace vznikla v roce 2001 a její sídlo je   

v Bruselu. Eurogeographics je mezinárodní nezisková organizace sdružující 

představitele národních mapovacích, katastrálních a pozemkových institucí 

evropských států. V současné době se skládá z 56 členů ze 44 evropských zemí 

(Tabulka 6-1). ČÚZK se stal členem roku 2004. Hlavním zájmem Eurogeographics je 

podporovat národní mapovací a katastrální úřady a poskytovat podporu ve vývoji 

Evropské infrastruktury prostorových dat (ESDI).  Tyto prostorová data jsou 

shromážděny a udržovány jednotlivými členy organizace. Tento projekt představuje 

komplexní zdroj informací pro vlády, podniky i občany.  Ve spolupráci se členy 

evropských národních mapovacích a katastrálních agentur (NMCA) byly 

v Eurogeographics vytvořeny produkty jako je například Euro-DEM což je digitální 

topografický model povrchu Evropy, nebo EuroGlobalMap, jenž je soubor 

topografických údajů ze 45 evropských zemí vyhotoven v měřítku 1:1 000 000. 

Na internetových stránkách také nalezneme služby pro usnadnění vyhledávání 

produktů jednotlivých členů a informace o souřadnicových referenčních systémech, 

které tyto členské organizace používají. Organizace Eurogeographics také 

prostřednictvím jejích členů pomáhá s vývojem norem, jako je ISO / TC 211 nebo CN / 

TC 287. 

Každá ze členských zemí má organizaci nebo organizace, které jsou 

ekvivalentem našeho ČÚZK nebo Vojenského topografického úřadu. Seznam zemí 

s původními názvy těchto organizací, jejich českým překladem a webovými stránkami 

jsou uvedeny v následující tabulce (Tabulka 6-1). 

 V zadání této práce jsou také jako podklad uvedeny normy STANAG, ale do 

nich bohužel nesmí neoprávněné osoby nahlížet. 
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Tabulka 6-1 Členské organizace Eurogeographics 

Členský stát Originální název organizace Český název organizace Webová stránka 

Albánie 
Autoriteti Shtetëror i 

Informacionit Gjeohapësinor 

Národní úřad pro 

geoprostorové informace 
NENÍ K DISPOZICI 

Arménie 
State Committee of the Real 

Property Cadastre 

Státní výbor katastru 

nemovitostí 

http://www.cadastr

e.am/ 

Ázerbajdžán 

Azǝrbaycan Respublikasi  ǝmlak 

Mǝsǝlǝlǝri Dövlǝt komitǝsinin 

tabeliyindǝ olan Dasinmaz 

ǝmlakin Kadastri vǝ Texniki 

inventarlasdirma Mǝrkǝzi 

Státní výbor pro katastr 

nemovitostí a majetkové 

otázky Ázerbájdžánské 

republiky 

http://www.kadastr

.az/ 

Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə 

Komitəsi 

Státní výbor 

zeměměřictví a 

kartografie 

Ázerbájdžánské 

republiky 

http://www.dtxk.go

v.az 

Belgie 

Nationaal Geografisch Instituut 
Národní geografický 

institut 
http://www.ngi.be/ 

Správa Générale de la 

Dokumentace Patrimoniale 

Všeobecná správa 

dědické dokumentace 

http://financien.bel

gium.be/nl/ 

 

Bělorusko 

Дзяржаўны камітэт па 

маемасці Рэспублікі Беларусь 

Státní výbor majetku 

Běloruské republiky 

http://www.gki.gov.

by/ 

 

 

Bosna a 

Hercegovina 

Дзяржаўны камітэт па 

маемасці Рэспублікі Беларусь 

Federální správa pro 

geodézii a nemovitosti 

http://www.fgu.co

m.ba/ 

Republička uprava ZA 

geodetske i imovinsko-pravne 

poslove Republike Srpske 

Úřad pro geodézii a 

majetkové věci Srbské 

republiky 

http://www.rgurs.o

rg/ 

Bulharsko 
Geodesy, Cartography and 

Cadastre Agency 

Agentura geodézie, 

kartografie a katastru 

http://www.cadastr

e.bg/ 

Česká 

republika 

Český úřad zeměměřický a 

katastrální 

Český úřad zeměměřický 

a katastrální 

http://www.cuzk.cz

/ 

Dánsko 
Geodatastyrelsen 

Agentura dánských 

geodat 
http://www.gst.dk/ 

Estonsko Maa-amet 
Estonské pozemkové 

desky 

http://www.maaam

et.ee/ 
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Členský stát Originální název organizace Český název organizace Webová stránka 

Finsko 

Geodeettinen Laitos 
Finská geodetická 

instituce 
http://www.fgi.fi/ 

Maanmittauslaitos 
Národní zeměměřická 

instituce 

http://www.maanm

ittauslaitos.fi/ 

Francie 
Institut national de l'informace 

géographique et forestière  

Národní instituce 

geografie a lesů 
http://www.ign.fr/ 

Gruzie 
Sajaro reestris erovnuli 

saagento 

Národní agentura pro 

veřejný rejstřík 

http://www.napr.go

v.ge/ 

Irsko Suirbhéireacht Ordnáis Éireann Geodetický výzkum Irska www.osi.ie 

Island 
Landmælingar ostrovy 

Národní zeměměřická 

instituce Islandu 
http://www.lmi.is/ 

Þjóðskrá ostrovy Registr Islandu http://www.skra.is/ 

Itálie 

Agenzia del Territorio 
Národní agentura pro 

katastr 

http://www.agenzia

entrate.gov.it/ 

Istituto Geografico Militare 

Italiano 

Italský zeměpisný 

vojenský ústav 

http://www.igmi.or

g/ 

Kosovo Agjencia Kadastrale e Kosovës 
Kosovský katastrální 

úřad 

http://www.kca-

ks.org/ 

Kypr 
Tmima Ktimatologiou Kai 

Chorometrias 

Kyperská katedra 

zeměměřičství a 

průzkumu 

http://www.moi.go

v.cy/ 

Litva 

State Enterprise Centre of 

Registers 

Státní podnik centra 

registrů 

http://www.registr

ucentras.lt/ 

Nacionalinė žemės tarnyba prie 

Žemės Ukio ministerijos 

Národní pozemková 

služba pro ministerstvo 

zemědělství 

http://www.nzt.lt/ 

 

 

Lotyšsko 

Valsts Zemes dienests Státní pozemková služba 
http://www.vzd.gov

.lv/lv/ 

Latvijas Geotelpiskas 

Informacijas Agentura 

Lotyšská služba pro 

geoprostorové informace 

http://www.lgia.gov

.lv/ 

Lucembursko 
Správa du katastrální et de la 

Topographie 

Správa katastru 

nemovitostí a topografie 

http://www.act.pub

lic.lu/ 

 

Maďarsko 
Földmérési és Távérzékelési 

Intézet 

Ústav geodézie, 

kartografie a dálkového 

http://www.fomi.hu

/ 
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průzkumu 

Členský stát Originální název organizace Český název organizace Webová stránka 

Makedonie 
Агенција за катастар на 

недвижности 

Agentura pro katastr 

nemovitostí 

http://www.katasta

r.gov.mk/ 

Malta 
L-Awtorita `Ta 'Malta Dwar L-

Ambjent u L-Ippjanar 

Maltský úřad pro životní 

prostředí a stavebnictví 

http://www.mepa.o

rg.mt/ 

Moldávie 
Agentia de stat relatii funciare si 

cadastru 

Státní agentura pro 

pozemkové vztahy a 

katastr 

www.arfc.gov.md 

Německo 

Bundesamt für Kartographie 

und Geodäsie 

Federální agentura pro 

kartografii a geodézii 

http://www.bkg.bu

nd.de/ 

Arbeitsgemeinschaft der 

Vermessungsverwaltungen der 

Länder der Bundesrepublik 

Deutschland 

Pracovní výbor 

zeměměřických orgánů 

zemí Spolkové republiky 

Německo 

http://www.adv-

online.de/ 

Nizozemí 
Dienst voor het Kadaster en de 

openbare registry 

Agentura pro mapování a 

katastr nemovitostí 

http://www.kadast

er.nl/ 

Norsko Statens kartverk Norský mapovací orgán www.statkart.no 

Polsko 
Główny Urzad Geodezji i 

Kartografii 

Hlavní úřad geodézie a 

kartografie 

http://www.gugik.g

ov.pl/ 

Portugalsko Direção Geral Territorio 
Generální velitelství pro 

území 

http://www.igeo.pt

/ 

Rakousko 
Bundesamt für Eich und 

Vermessungswesen 

Spolkový úřad pro 

metrologii a 

zeměměřictví 

http://www.bev.gv.

at/ 

Rumunsko 
Agentia Nationala de Cadastru 

si Publicitate Imobiliara 

Národní agentura pro 
katastr a pozemkové 
registrace Rumunska 

http://www.ancpi.r
o/ 

Rusko Rosreestr 

Federální služba pro 

státní registraci, katastr a 

kartografii 

https://rosreestr.ru

/ 

Řecko 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΤΡΑΤΟΥ 

Helénská vojenská 

zeměpisná služba 
http://web.gys.gr/ 

KTHMATOLOGIO AE 
Národní katastrální a 

mapovací agentura 

http://www.ktimat

ologio.gr/ 

Severní Irsko Land and Property Services 
Služby pro pozemky a 

nemovitosti 

http://www.dfpni.g

ov.uk/ 
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Členský stát Originální název organizace Český název organizace Webová stránka 

Slovensko 
Úřad geodézie, kartografie 

katastra Slovenskej republiky 

Úřad geodézie, 

kartografie a katastru 

Slovenské republiky 

http://www.skgeod

esy.sk/sk/ 

Slovinsko 
Geodetska uprava Republike 

Slovenije 

Geodetický úřad 

Slovinské republiky 
NENÍ K DISPOZICI 

Srbsko Republicki geodetski zavod 
Geodetický orgán 

Republiky 

http://www.rgz.gov

.rs/ 

Španělsko 

Instituto Nacional Geográfico 
Národní geografický 

institut 
http://www.ign.es/ 

Dirección General del Catastro 
Generální ředitelství pro 

katastr 

www.catastro.minh

ac.es 

Švédsko Lantmäteriet 

Švédský úřad pro 

mapování, katastr a 

registraci pozemků 

http://www.lantma

teriet.se/ 

Švýcarsko 
Bundesamt für 

Landestopographie 

Spolkový úřad pro 

topografii 

http://www.swissto

po.ch/ 

Turecko 
Milli Savunma Bakanligi, Harita 

Genel Komutanligi  

Generální velitelství pro 

mapování 

http://www.hgk.ms

b.gov.tr/ 

Ukrajina 
State Service of Geodesy, 

Cartography and Cadastre 

Státní služba geodézie, 

kartografie a katastru 

nemovitostí 

NENÍ K DISPOZICI 

Velká Británie 

Ordnance survey 
Vojenský zeměměřický 

výzkum 

http://www.ordnan

cesurvey.co.uk/ 

Her Majesty’s Land Registry 
Katastrální úřad jejího 

veličenstva 

http://www.landreg

istry.gov.uk/ 

 

Z tabulky můžeme vidět, že u 3 organizací nejsou dostupné webové stránky, 

tudíž tyto organizace z průzkumu vyloučíme. Jedná se o Albánii, Slovinsko a Ukrajinu. 

Maďarská webová stránka pro Geoinformační služby maďarských ozbrojených sil je 

dočasně nedostupná. Získání informací z těchto webových stránek bylo často velmi 

složité. Některé stránky jsou pouze v originálním jazyce a jejich překlad je nadmíru 

obtížný. Na jiných webových stránkách znakové klíče ani nebyly veřejnosti přístupné. 

Na druhou stranu některé organizace byly velmi ochotné a zaslaly internetové odkazy 

ke znakovým klíčům k jejich topografickým mapám nacházejících se na jiných 

internetových stránkách, než jsou uvedeny v předešlé tabulce. Jiné internetové zdroje 
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pro získání znakových systémů byly nespolehlivé, jelikož nebylo uvedeno, zda jsou 

znakové klíče vyhotoveny v dané zemi nebo je vytvořila pro své účely země jiná. 

 

6.1 ČESKÉ ZNAKOVÉ SYSTÉMY 

 

Na našem území bylo vytvořeno mnoho znakových klíčů. V naprosté většině 

jsou si ale hodně podobné, obsahující stejné grafické struktury. Pro srovnání jsem 

vybrala 3 znakové klíče, které se používají na českých úředních mapách jak v tištěné 

verzi tak v digitální.  Tím je Značkový klíč True Type pro mapy měřítek 1:10 000          

a ZABAGED (ukázka v Obrázku 6-1), Značkový klíč ZM 50 (ukázka v obrázku 6-2)         

a Značkový klíč pro katastrální mapy (ukázka v Obrázku 6-3). Tyto znakové klíče jsem 

vybrala proto, aby od každého měřítka byl nějaký český zástupce, jelikož dostupné 

znakové klíče ostatních evropských zemí se v měřítkách také liší. A je jen logické 

vzájemně porovnávat znakové systémy využitelné ve stejném měřítku 

Znakový klíč pro katastrální mapy je primárně vyhotoven pro mapy v S-JTSK       

a pro mapy digitalizované. Jeho doplňkem pak jsou předměty obsahu katastrální 

mapy vyhotovené podle dřívějších předpisů. Znakový klíč True Type je široce 

použitelný, například pro mapy měřítek 1:10 000 a 1:25 000, či pro vizualizaci 

ZABAGED a prostorových dat v relevantním měřítku. 

Pro Základní mapy České republiky, které vydává ČÚZK je dále k dispozici 

srovnávací seznam mapových znaků (ukázka v Obrázku 6-4). Srovnávací seznam 

mapových značek Základních map ČR 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000             

a 1:200 000 (Srovnávací seznam) je pracovní pomůckou pro tvorbu, obnovu                 

a vydávání nové generace základních map středních měřítek s cílem zajistit jednotu 

obsahu a formy pro znázornění identických obsahových prvků v těchto mapách.5 

Tyto znakové klíče jsem pro srovnání použila nejčastěji, zejména pro to, že jejich 

měřítková řada odpovídá měřítkům dostupným znakových klíčů evropských map. 

Dále jsou pro Českou republiku zpracovány katalogy objektů a tabulky atributů 

pro Digitální model území (DMÚ 25) a ZABAGED. Katalog objektů ZABAGED obsahuje 

                                                        
5
 Srovnávací seznam mapových značek Základních map ČR 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 a 1:200 

000 
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základní informace o datovém modelu a obsahu dat této Základní báze geografických 

dat, které poskytuje dalším uživatelům.  

Mapové znaky pro topografické mapy taktéž nalezneme ve Směrnici pro zpracování     

a vydávání topografických map měřítek 1:25 000, 1:50 000 a 1:100 000.  Tato 

směrnice slouží pro organizování a řízení tvorby topografických map. Zabývá se 

například charakteristikou topografických map, jejich souřadnicovým systémem, 

matematickými prvky a hlavně mapovými znaky. Popisuje také technologii tvorby 

map a věnuje se i hodnocení úrovně jakosti obsahového zpracování mapy. 

 

Obrázek 6-1 Ukázka znakového klíče True Type [27] 
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Obrázek 6-2 Ukázka znakového klíče pro ZM 50 [27] 
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Obrázek 6-3 Ukázka znakového klíče pro katastrální mapy [27] 

 

6.2 EVROPSKÉ ZNAKOVÉ SYSTÉMY 

 

Evropské znakové systémy jsou podobné jak českým znakovým systémům tak 

navzájem mezi sebou. Vždy se odchylují tím, jaké objekty se v té dané zemi objevují, 

zda se jedná o zemi spíše s horským reliéfem, nebo zda je to přímořská země. 

Hlavním rozdílem u všech znakových klíčů je značení komunikací, jelikož každý stát 

komunikace rozděluje jinak a podle toho je také musí označovat. Další odchylky jsou 

způsobené hlavně rozdílnou kulturou a psychologií v různých státech. Některé 

znakové klíče jsou více obsáhlé, některé méně než české znakové systémy. Po 

prozkoumání všech dostupných znakových systémů jsem vybrala pouze ty, které se 

od českých znakových klíčů odlišují nejvíce.  
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Obrázek 6-4 Ukázka ze srovnávacího seznamu mapových znaků ZM ČR [27] 
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6.2.1 Belgie 

 

Belgický znakový klíč pro topografické mapy v měřítku 1:10 000 je velmi 

barevně pestrý. A je to jeden ze znakových systémů, které se od znakového systému 

pro ZM ČR 10 odlišuje nejvíce, byť někdy jenom maličkostmi nebo odlišnou barvou. 

To je vidět jak u značení budov, tak u značení komunikací.  Belgické silnice a cesty 

jsou od sebe rozlišeny 

hlavně barevným odstínem, 

tloušťkou či vzorem než 

jiným tvarem znaku 

(Obrázek 6-5). U zobrazení 

budov, je i znak pro kostel 

neobyčejně barevný                

a celkově jsou budovy 

hodně rozlišeny pomocí 

barvy a textury (Obrázek    

6-6). Systém značení 

belgických hranic se od 

našeho odlišuje také více, 

podobný styl využívají také 

například Portugal a Švýcaři 

(Obrázek 6-7). Členění 

vegetace a jejích znaků je 

taktéž podrobnější než na 

českých mapách, zde 

využívají hlavně rozdílnou 

strukturu výplně.  

Obrázek 6-5 Silnice a cesty na mapách Belgie [28] 
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Obrázek 6-7 Vegetace a jiné rozdíly v kartografických znacích [28] 

Obrázek 6-6 Rozdílné zobrazení budov [28] 
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6.2.2 Francie 

 

Ze znakových klíčů pro francouzské mapy je k dispozici znakový klíč pro mapy 

s topografickým obsahem v měřítku 1:25 000 TYPE 93. U tohoto klíče je zvláštní, že 

kromě obvyklých znaků obsahuje velké množství turistického značení, což na 

ostatních topografických mapách není zvykem. V této práci se ale turistickým 

značením jakožto prvkem převážně tematických map nezabývám. Celkově je v tomto 

znakovém systému mnoho odlišných znaků od znaků v českém klíči pro ZM ČR 25, 

proto zde uvedu více obrázků s jejich znázorněním.  

Značení komunikací je více podobné značení v Belgii než v České republice. 

Opět hraje hlavní roli 

barva a šířka linie než její 

tvar a struktura (Obrázek 

6-8). Bodové znaky jsou 

v tomto znakovém klíči 

také velmi specifické, 

například rozhlednu dělí 

podle toho, zda z ní 

můžeme pozorovat pouze 

část horizontu nebo zda je 

vidět do všech stran. Je 

zde například i znak pro 

megalitické památky 

dělené dle materiálu 

(Obrázek 6-9). Značným 

nedostatkem je podle mne 

ten, že jsou znaky 

zobrazeny po skupinkách 

a ne pod sebou. Tím tento 

klíč ztrácí přehlednost.     

U značení hranic mne 

zaujalo pořadí, jelikož to 

Obrázek 6-8 Značení komunikací na francouzských mapách 

[29] 
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je jeden z mála znakových klíčů, kde jsou hranice seřazeny od hranice města po 

národní hranice a ne naopak. Tvar těchto znaků je podobný s českým znakovým 

klíčem, ale je jiné zbarvení (Obrázek 6-10). Členění železnic se mi zdá poněkud složité      

a jejich znakové odlišení nesrozumitelné (Obrázek 6-11). U plošných znaků upoutalo 

mou pozornost rozlišení hřbitovů na křesťanské, muslimské a izraelské, s čímž jsem 

se u znakových klíčů ještě nesetkala (Obrázek 6-12). Zobrazení zástavby je rozděleno 

typem budov (běžná, průmyslová nebo zemědělská) a typem zástavby (průmyslová, 

veřejná nebo komerční).  

 

Obrázek 6-9 |Bodové znaky z francouzského znakového klíče [29] 
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Obrázek 6-10 Značení hranic pro mapy Francie [29] 
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Obrázek 6-11 Rozdělení a značení železnic ve Francii [29] 

Obrázek 6-12 Zástavba ve Francii [29] 
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6.2.3 Irsko 

 

Znakový klíč pro irské mapy v měřítku 1:50 000 se od českého znakového klíče 

pro ZM ČR 50 liší například v liniových znacích pro komunikace. Jak můžeme vidět 

z obrázku 6-15, barva znaků není tak jednotná jako u našeho znakového klíče. Na 

rozdíl od českého značení není hlavní význam ve tvaru liniového znaku ale právě ve 

zmíněné barvě a struktuře daného znaku. Další patrné rozdíly v tomto znakovém klíči 

jsou ve značení elektráren a přírodních rezervací (Obrázek 6-13). Například právě 

značení přírodní rezervace nevypadá jako znak používaný v úředních mapách, ale na 

mapách Irska a Velké Británie jsou takovéto znaky obvyklé. Obrázek 6-14 ukazuje 

znaky, které v našem znakovém klíči nejsou vůbec, neboť se tyto objekty na našem 

území nevyskytují. Jsou to trajekty a majáky.  

    

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6-14 Rozdílné znaly na irských mapách [30] 

Obrázek 6-13 Znaky z irských map nevyskytující 

se v českém znakovém klíči [30] 
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6.2.4 Lotyšsko 

 

Znakový klíč pro topografické mapy Lotyšské republiky v měřítku 1:10 000 má 

mnoho totožných znaků s českým znakovým klíčem pro Základní mapy v měřítku 

1:10 000. Tyto systémy obsahují téměř totožné objekty. Na obrázku 6-16 jsou 

uvedeny odlišující se jak plošné tak bodové znaky s jejich významy. Rozdíly jsou          

u nich jen velmi malé, průměrnému českému uživateli by byly srozumitelné. Navíc je 

zde uveden například znak pro vyprahlý les. Jako u předchozích případů je                     

i v Lotyšsku rozdílné rozdělení komunikací, následkem čehož vznikají rozdíly v jejich 

značení (Obrázek 6-17). Z obrázku vidíme, že je opět zvoleno jednotné zbarvení a to 

hnědé a černé. I přes tuto jednotvárnost je značení přehledné a srozumitelné. 

Z dalších liniových znaků jsou zde uvedeny hranice národních parků a chráněných 

Obrázek 6-15 Značení komunikací v irských mapách 

[30] 
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oblastí, jež jsou podobné znaků v české republice označujícím oplocení. Naopak 

značení hranic je téměř 

shodné. V tomto 

znakovém klíči je opět 

zavádějící řazení znaků 

vedle sebe, kde je význam 

dvou rozdílných znaků 

uveden na jednom řádku. 

Na rozdíl od jiných klíčů 

s tímto problémem, v této 

legendě jsou vedle sebe 

pouze znaky, které spolu 

logicky souvisí. 

 

 

Obrázek 6-16 Odlišné znaky pro lotyšské mapy [31] 

Obrázek 6-17 Rozdělení komunikací v Lotyšsku [31] 
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6.2.5 Nizozemsko 

 

Největší diferencí ve znakovém klíči pro topografické mapy Nizozemska 

v měřítku 1:25 000 je značení komunikací. Oproti jiným znakovým klíčům je zde 

využita velká paleta barev a odstínů, na úkor tvaru a struktury těchto liniových znaků 

(Obrázek 6-18). Pro českého uživatele by bylo toto značení poněkud matoucí. Oproti 

členění komunikací je členění železnicí prosté, tudíž pro ně není třeba mnoho 

mapových znaků. Liniové znaky pro rozdělení hranic jsou od znakového klíče pro ZM 

ČR rozdílné hlavně barvou, tvar je českému klíči podobný. U bodových znaků je 

neobvyklé použití červené barvy například pro znak trigonometrického bodu, 

náboženské budovy nebo radnice (Obrázek 6-19). Nezvyklý je znak reprezentující 

poštu, který obvykle bývá ve tvaru obálky, zde ale spíše připomíná „vidle“. Dalším 

odlišujícím se znakem je symbol pro větrný mlýn. Systém členění této legendy se mi 

zdá poněkud nelogický a matoucí, jelikož jsou znaky opět vysvětlovány „po 

skupinách“ a ne každý jednotlivě. Plošné znaky pro vegetaci využívají podobné barvy 

jako v českých znakových systémech, nejvíce se odlišuje znak pro bažinu. Tyto znaky 

mají také těsnější vzorek než znakové systémy pro území České republiky. 

 

Obrázek 6-18 Liniové znaly nizozemských kartografických děl [32] 
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6.2.6 Portugalsko 

 

Pro srovnání s jinými znakovými sadami jsem vybrala znakový klíč pro 

portugalské úřední mapy v měřítku 1:50 000. Pro čárové mapové znaky je zvolena 

pouze černá a červená barva. Rozdělení komunikací je rozlišeno jen malými rozdíly ve 

tvaru liniového znaku, tedy tloušťce jeho čáry (Obrázek 6-20). Odlišné zobrazení 

mostů je způsobeno jejich rozdílným členěním dle materiálu. Jak už bylo řečeno, 

sytém značení hranic je podobný systému používanému na belgických úředních 

mapách. Díky odlišné vegetaci v této zemi, se pro ni ve znakovém systému nelézají 

jiné znaky, než v českém znakovém systému pro Základní mapy ČR v měřítku         

1:50 000 (Obrázek 6-21). Například zde neodlišují listnaté a jehličnaté stromy, nebo 

Obrázek 6-19 Rozdílné mapové znaky pro mapy Nizozemska [32] 
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se zde vyskytuje znak pro pěstování rýže, který by byl v českém znakovém systému 

naprosto nevyužitelný. Většina ostatních znaků je totožná s českými znaky. Malé 

odchylky jako u větrného či vodního mlýnu a hradu (Obrázek 6-21). Tento klíč je 

dalším z mnoha, které zobrazují vysvětlení symbolů vedle sebe po skupinkách, což je 

nevhodné pro jeho čitelnost a přehlednost. 

 

Obrázek 6-20 Liniové znaky na portugalských mapách v měřítku 1: 50 000 [33] 
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6.2.7 Rakousko 

 

V Rakousku jsou velmi podrobně rozděleny komunikace, což se promítne do 

znakového klíče pro jejich mapy v měřítku 1:50 000. Naprostá většina liniových 

prvků je vyobrazena v černé barvě, ale tvar linií vždy spolehlivě odliší jednu linii od 

druhé. K liniovým prvkům, které nenalezneme ve znakovém klíči pro ZM ČR 50, patří 

například nákladní lanovka nebo vodní lyžařský vlek (Obrázek 6-22). V tomto klíči 

nalezneme několik mapových bodových znaků, které jsou rozdílné od znaků 

využívaných na českém území, jako je vysílač a jeskyně (Obrázek 6-23). V českých 

znakových systémech se také neobjevuje znak pro ukazatel cesty jako v některých 

dalších systémech pro evropské mapy. V rakouském znakovém klíči je i nemnoho 

znaků, jejichž součástí jsou i písmena a zkratky jako u znaku pro pilu či kamenolom. 

Jsou zde i znaky pro objekty, jenž se na území České republiky neobjevují, jako je 

kupříkladu kostel s více věžemi. V Obrázku 6-24 jsou zobrazeny rozdílné plošné 

znaky pro vegetaci. Výjimečné je značení pro zahradu, které se na jiných znakových 

systémech nevyskytuje. Dále jsou zde znaky charakteristické pro horské porosty. 

 

    

 

Obrázek 6-21 Další rozdílné znaky portugalského znakového klíče [33] 
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Obrázek 6-23 Odlišné bodové znaky [34] 

Obrázek 6-22 Rozdílné liniové znaky [34] 
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6.2.8 Slovensko 

 

Znakové klíče pro ZM SR jsou téměř totožné s českými znakovými klíči jak po 

stránce barevné, tak i dle tvaru a struktury. V obou případech jsou znakové systémy 

vytvořené pro měřítka 1:10 000, 1:25 000 a 1:50 000 a je zde jasně vidět že byly 

vyrobeny za dob, kdy naše státy nebyly rozděleny a od té doby aktualizovány jen 

minimálně. Rozdílné znaky mezi českými a slovenskými znakovými klíči jsou pro 

hřbitov, pramen, hranici chráněného území, močál a skleník (Obrázek 6-25). Rozdíly 

zde nejsou v barvě znaků, ale v jejich tvaru a struktuře. Znaky, které jsou ve 

slovenských mapových klíčích navíc, jsou uvedeny v Obrázku 6-26. Tyto znaky jsou 

tam pravděpodobně proto, že znakové klíče nebyly aktualizovány po dlouhou dobu. 

Naopak jsou některé znaky, které ve slovenském klíči chybí, jako je například 

přístaviště, pošta, parkoviště nebo čerpací stanice.  

 

Obrázek 6-25 Rozdílné znaky [35] 

Obrázek 6-24 Rozdílné značení vegetace [34] 
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Obrázek 6-26 Mapové znaky nevyskytující se v českém znakovém systému [35] 

 

6.2.9 Švédsko 

 

Znakový klíč pro topografické mapy Švédska v měřítku 1:50 000 k rozlišení 

komunikací a dalších liniových znaků využívá hodně jak barevnou škálu, tak různé 

tvarové struktury (Obrázek 6-27). Proto se tyto znaky opět liší od ostatních 

znakových systémů. Švédské značení ale není tak přehledné jako značení například na 

mapách Rakouska. Značení hranic je opět stejný typ jako u značení v Belgii a 

Portugalsku. Bodové mapové znaky už se od znakového klíče pro ZM ČR 50 liší pouze 

minimálně, je zde jen několik výjimek, které se v českém znakovém klíči nevyskytují, 

jako znak pro geologickou památku (Obrázek 6-28). Plošné znaky se od sebe liší 

hlavně odstínem barvy, ale jsou podobné znakům využívaným v České republice. 

Neobvyklé je, že nerozlišují les jehličnatý a smíšený, tyto lesy reprezentuje stejný 

mapový znak. Tento znakový klíč je uveden ve švédštině, angličtině i němčině. Při 

jeho překládání jsem zjistila, že vzájemné překlady mezi švédštinou a angličtinou ve 

dvou případech nejsou zcela korektní. Je to u pojmu „dopravní tepna“ a u pojmu 

„rozvojová oblast“. 
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Obrázek 6-27 Liniové znaky na švédských mapách [36] 

Obrázek 6-28 Ostatní rozdílné znaky švédských map [36] 
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6.2.10 Švýcarsko 

 

Zde jsem k porovnání zvolila Konvenční znakový klíč pro úřední topografické 

mapy Švýcarska vydávané v měřítcích 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 

1:500 000 a 1:1 000 000. Tyto znakové systémy jsou jedny z nejvíce lišících se od 

našich, proto zde uvedu více ukázek. Z většiny je to způsobeno objekty, které se na 

našem území nenacházejí. Je to například znak pro lavinovou barikádu nebo odlehlý 

hostinec. Je zde mnoho dalších znaků, jenž jsou jen nepatrně rozdílné od znaků 

používaných na českých úředních 

mapách (Obrázek 6-30). V tomto 

systému jsou opět bodové znaky 

řazeny vedle sebe, což snižuje 

jeho přehlednost. Obzvlášť když 

objekty spolu tematicky 

nesouvisí. Odlišnosti ve značení 

komunikací a železnic jsou dány 

opět jiným rozdělením těchto 

kategorií. Jak vidíme z Obrázku  

6-29 a Obrázku 6-32, barevně 

jsou znaky jednotné, není zde 

použito tolik barev jako například 

ve znakových sadách pro Velkou 

Británii a Irsko. Liniové znaky 

jsou více podobné znakům 

rakouským, ale nejsou pro 

českého uživatele tolik 

srozumitelné. Značení hranic 

(Obrázek 6-31) se od našeho 

značení diferencuje také hlavně 

tříděním těchto hranic, ale je 

snadno rozpoznatelné. 

 

Obrázek 6-29 Kartografické značení komunikací [37] 
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Obrázek 6-30 Jednotlivé znaky pro švýcarské mapy [37] 

Obrázek 6-31 Značení hranic pro švýcarské mapy [37] 
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6.2.11 Velká Británie 

 

Státní mapy Velké Británie v měřítku 1:50 000 mají nejvíce společných znaků 

s mapami irskými, jak barvami znaků, tak tvary a strukturami. Což je asi způsobeno 

společnou historií, jako u České republiky se Slovenskem Největší rozdíly najdeme ve 

značení komunikací, kde je většinou rozdílná barva, tvar i linie (Obrázek 6-33). 

V otázce bodových a plošných znaků je zde pouze několik výjimek, které nejsou 

totožné. Odlišné jsou například znaky pro národní parky, národní a oblastní hranice či 

autobusovou zastávku (Obrázek 6-34). Znak skleníku je totožný se znakem použitým 

například na slovenských mapách. Plošné znaky opět budí dojem, jakoby se jednalo   

o účelovou mapu, například mapu turistickou. Tento typ značení hranic jsme už viděli 

u předešlého Portugalska či Belgie.  

Obrázek 6-32 Znaky pro železnice ve Švýcarsku [37] 
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Obrázek 6-34 Rozdílné kartografické znaky Velké 

Británie [38] 

Obrázek 6-33 Rozdílné znaky pro komunikace [38] 
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6.3 VÝSLEDNÉ POROVNÁNÍ ZNAKOVÝCH SYSTÉMŮ 

 

Výsledkem porovnání znakových systému evropských map jsou Tabulka 6-2.1   

a Tabulka 6-2.2, ve kterých je uveden výběr znaků jak liniových, tak bodových               

i plošných. Pro každý prvek je zde uvedeno jeho zobrazení ze zde uvedených 

znakových klíčů. Za zástupce znakových systémů pro Českou republiku, ke kterému 

se porovnání vztahuje, je znakový klíč pro ZM ČR 25. Pro Belgii je vybrán znakový klíč 

pro topografickou mapu v měřítku 1:10 000. K irským mapám je k dispozici znakový 

klíč pro úřední mapy v měřítku 1:50 000 a pro lotyšské úřední topografické mapy 

znakový klíč pro měřítko 1:10 000. Pro porovnání s Nizozemskem byl k dispozici 

znakový klíč pro celostátní topografické dílo v měřítku 1:25 000. Portugalský, 

Rakouský a Švédský znakový klíč pro mapy s topografickým obsahem je v měřítku 

1:50 000. Slovenské znakové systémy reprezentuje Znakový klíč ZM SR 1: 50 000. 

Dále je k porovnání použit švýcarský znakový klíč pro národní mapy v měřítku      

1:25 000 a znakový klíč v měřítku 1:50 000 pro úřední mapy Velké Británie. 

Prvky jsou vybrány tak, aby byly obsaženy v co největším počtu znakových 

systémů a zároveň aby mezi nimi byl co největší rozdíl. Z tabulky můžeme vidět, že 

pro značení národních hranic je zde pouze několik typů, které se ve znakových klíčích 

vesměs opakují. Hranice okresů a jiných právních celků už jsou rozlišné, jelikož každý 

stát má členění rozdílné. Barevně ale hranice nevybočují tolik, jako je tomu u značení 

komunikací. Jak už zde bylo několikrát řečeno, komunikace jsou prvek, který se vždy 

lišil nejvíce, hlavně jeho barevnou škálou.  

Základní plošné znaky pro vegetaci, jako je například les či ovocný sad, se 

vyskytují téměř ve všech mapách a jejich značení je podobné a srozumitelné. 

Výjimkou jsou znaky Portugalska, které jsou přizpůsobeny odlišným vegetačním 

podmínkám. Značení kostelů a kaplí je opět rozdělitelné pouze na dva typy, ale oba 

jednoznačně vyjadřují jejich význam. Znak pro větrnou elektrárnu je naopak téměř u 

každého znakového klíče odlišný, i když jen nepatrně. Nejvíce se opět vymyká znak 

z portugalských map, stejně jako ve značení majáku. 

Celkem se tedy dá říct, že pro průměrně vzdělaného dospělého člověka, je 

naprostá většina znakových systémů použitá na evropských mapách s topografickým 

obsahem srozumitelná a znaky asociují objekty tak jak mají. 
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Tabulka 6-2.1 Porovnání znakových systémů 

 ČR Belgie Irsko Francie Lotyšsko 
Nizozems

ko 

Státní 

hranice 
      

Okresní 

hranice 
 

  
   

dálnice       

Nezpevněná 

cesta 
      

Smíšený les 
    

Není 

uveden  

kostel 
      

Větrná 

elektrárna    

Není 

uveden   

maják 
Není 

uveden      
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Tabulka 6-2.2 Porovnání znakových systémů 

 
Portugals

ko 
Rakousko Slovensko Švédsko Švýcarsko VB 

Státní 

hranice 
      

Okresní 

hranice 
      

dálnice       

Nezpevněná 

cesta 
      

Smíšený les 
      

kostel 
      

Větrná 

elektrárna   
 

   

maják 
  

Není 

uveden  

Není 

uveden  
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7 Návrh znakové sady 

 

Jedním z cílů této diplomové práce je vytvořit vlastní návrh znakového systému 

pro mezinárodně srozumitelné topografické mapy středních měřítek. V průběhu 

tvorby této práce jsem měla možnost poznat a zkoumat mnoho znakových systémů 

pro mapy různých evropských zemí. Došla jsem k závěru, že prakticky není možné 

vytvořit prvky znakového klíče pro úřední mapy, které doposud nebyly nikdy použity. 

Proto jsem se rozhodla návrh znakové sady sestavit ze znakových klíčů úředních 

evropských kartografických děl již prostudovaných v této práci. Jako metodu pro jeho 

zhotovení jsem zvolila anketu. 

 

7.1 ANKETA 

 

Pomocí internetové stránky www.survio.com jsem vytvořila anketární dotazník, 

jehož úkolem bylo porovnat mapové znaky pro stejný objekt z různých znakových 

systémů. Vybírala jsem pouze ty znaky, které se od sebe lišily nejvíce, jak barvou, 

tvarem či strukturou. Tyto znaky byly shromážděny ze všech znakových klíčů 

úředních map uvedených v této práci. Jednotlivé otázky byly formulovány například 

tak, aby dotazovaný vybral mapový znak, který se mu zdá nejvhodnější pro 

reprezentaci daného objektu v úředních mapách. Otázky byly srozumitelné jak pro 

laiky, tak pro odbornou skupinu respondentů. Ukázka položených dotazů 

s procentuální hodnotou počtu odpovědí je v Tabulce 7-1. Vždy bylo na výběr ze tří 

nebo čtyř odpovědí. Anketu dokončilo 106 respondentů od 15 let (Obrázek 7-1), 

s rozlišným nejvýše dosaženým vzděláním (Obrázek 7-2). 

Výsledné odpovědi byly v naprosté většině jednoznačné. Liniové znaky byly 

nejsrozumitelnější z map českých a rakouských. Konkrétně značení komunikací vyšlo 

z ankety nejlépe dle rakouského znakového klíče. Naopak nejhůře po stránce 

liniových znaků dopadli znakové systémy Portugalska a Lotyšska. Bodové znaky Irska 

a Švýcarska jsou dle respondentů nejvhodnější, Česká republika se zde ocitá až za 

nimi. Portugalské znaky opět skončily na posledním místě.  Z hlediska plošných znaků 

překvapivě české znakové systémy se dotazovaným zdály nejméně srozumitelné. 

http://www.survio.com/
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Podle nich by měly být plošné znaky přebrány z map Lotyšska. Ukázka grafického 

znázornění odpovědí na otázku je v Obrázku 7-3. 

 

Tabulka 7-1 Ukázka otázek položených v anketě 

Otázka možnosti Počet 
odpovědí 

% 

Která varianta značení komunikací 
se vám zdá nejvhodnější pro 

úřední mapy? 

1) 

 

28 

2) 

 

33 

3) 

 

39 

4) Jiná možnost, nebo návrh 0 

Která z možností je podle vás 
vhodnější pro zobrazení státní 

hranice v úředních mapách? 

1) 

 
84 

2) 

 
1 

3) 

 
15 

4) Jiná možnost, nebo návrh 0 

Který znak je příhodný k zobrazení 
vysílače na úředních mapách? 

1) 

 
6 

2) 

 
14 

3) 

 
80 

4) Jiná možnost, nebo návrh 0 

Co podle vás představuje tento 
znak? 

 
 

1) 
Vinice 27 

2) 
Jehličnatý les 13 

3) 
Vyprahlý les 60 

4) 
Jiná možnost, nebo návrh 0 
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V první otázce první variantu zobrazení komunikací nalezneme ve znakovém 

klíči pro Portugalské mapy, druhá varianta je z nizozemského znakového klíče              

a poslední varianta z rakouského. Jak z tabulky vidíme, tato otázka měla téměř 

shodný počet odpovědí pro jednotlivé varianty. To se v celé anketě stalo pouze 

jednou. U zobrazení státní hranice je první možnost vybrána z českého znakového 

klíče pro ZM ČR 10, druhá je ze znakového klíče pro švédské státní mapy a z map 

švýcarských je možnost třetí. Ukázky vysílače jsou vybrány ze znakových klíčů pro 

irské mapy, rakouské mapy a Základní mapy České republiky. Znak v poslední otázce 

představuje vyprahlý les, jak dotazování ve většině případů volili. Je uveden ve 

znakovém klíči pro topografické mapy Lotyšska v měřítku 1:10 000. 

 

 

 

Obrázek 7-2 Věk dotazovaných 

Obrázek 7-1 Nejvýše dosažené vzdělání 

Obrázek 7-3 Ukázka vyhodnocení otázky 
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7.2 NÁVRH ZNAKOVÉHO SYSTÉMU 

 

Výsledný znakový systém vznikl kombinací pěti znakových systémů, a to 

českého, rakouského, irského, švýcarského a lotyšského. Systém je vytvořen pro 

měřítko 1:50 000 (Tabulka 7-1, Tabulka 7-2, Tabulka 7-3). Tato znaková sada je 

určena jak pro uživatele z České republiky, tak pro uživatele z celé Evropy. Jedná se o 

znakový klíč vyhotovený pro účely úředních map.  

 

 

Tabulka 7-2 Bodové znaky / Individual symbols 

Znak/symbol Název Name Znak/symbol Název Name 

 budova building  ruina ruin 

 
Odlehlý 

hostince 
Remote inn  věž tower 

 skleník greenhouse  
Skladovací 

nádrže 
Storage 

tanks 

 socha monument  hřbitov cemetery 

 kostel church  kaple chapel 

 policie police 
 

Větrná 
elektrárna 

Wind 
power 
station 

 Chladící věž 
Cooling 

tower  komín chimney 

 
Elektrárna 

vodní 

Hydro 
power 
station 

 

Fosilní 
zdroj 

energie 

Fossil 
power 
station 

 hrad castle  rozhledna 
Lookout 

tower 

 anténa antenna 
 

stožár mast 

 kemp Camp site  

Letní 
sáňkařská 

dráha 

Summer 
toboggan-

run 

 
Sportovní 

hřiště 
Sports 

ground  stadion stadium 

 Autobusová 
zastávka 

Bus station  
Dostihové 
závodiště 

Race course 
(horses) 

 
Vodní 

aktivity 
Boating 

activities  
Golfové 

hřiště 
Golf course 

 
Lyžařský 
skokánek 

Ski jump  letiště airport 

 jeskyně cave  Nestálý blok Erratic bloc 
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Tabulka 7-3 Liniové znaky / Line symbols 

Znak/symbol Název Name 

 Dálnice s parkovištěm Motorway with parking 

 Dálnice s rozšířením Motorway in expansion 

 Dálnice ve výstavbě 
Motorway under 

construction 

 Silnice 1. třídy 1st class road 

 Silnice 2. třídy 2nd class road 

 Silnice 3. třídy 3rd class road 

 Silnice ve výstavbě Road under construction 

 Místní silnice Local road 

 Široká místní silnice Wide local road 

 Průměrná místní silnice Normal local road 

 Úzká místní silnice Narrow local road 

 Polní cesta Wild road 

 Cesta pro traktor Tractor road 

 Široká pěšina Wide path 

 pěšina Path 

 Úzká pěšinka Narrow footpath 

 Elektrické vedení  Electricity transmission line 

 Dálkový produktovod 
(nadzemní) 

Aboveground pipeline 

 Železnice neelektrizovaná, 
jednokolejná s tunelem 

Non-electric single railway 
with tunnel 

 
Železnice neelektrizovaná 

vícekolejná s přejezdem 
Non-electric multiple railway 

with crossing 

 Železnice elektrizovaná Electric railway 

 Železnice úzkorozchodná Narrow gauge railway 

 Železniční vlečka Railway siding 

 Lanová dráha cableway 

 Železniční stanice, železniční 
zastávka 

Railway station 

 Státní hranice National boundaries 
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Znak/symbol Název Name 

 
Krajské hranice, v zahraničí 

hranice vyšší správní 
jednotky 

Regional boundaries, 
boundary of higher 
administrative unit 

 Okresní hranice, v hl. m. 
Praze hranice obvodu 

District boundaries, 
Boundary of districts of 

Prague 

 Obecní hranice Municipal boundaries 

 Hranice katastrálního území 
(územně správní jednotky) 

Cadastral boundaries 
(boundary of territorial 

administrative unit) 

 

Hranice městského obvodu 
nebo městské části ve 

statutárních městech a hl. m. 
Praze 

Boundaries of the city 
district or district in the 

statutory city and Prague 

 
Nesouvisející území obce 

(enkláva) 
Unrelated area of the 

municipality (enclave) 

 
Hranice národního parku 

(NP), chráněné krajinné 
oblasti (CHKO) 

National park, protected area 
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Tabulka 7-4 Plošné znaky / Surface symbols 

Znak / 

symbol 

název name Znak / 

symbol 

název name 

 křoviny shrubbery 
 

pole field 

 
Bažiny 

průchozí 
Marsh 

passable  
Bažiny 

neprůchozí 
Marsh 

unpassable 

 

Park nebo 
veřejná 

zahrada 

Park or 
public 

garden 
 

podrost underbrush 

 Ovocný sad orchard 
 

bobuloviny berry 

 Rašelina Peat cutting 
 

vápenec 
Limestone 

bog 

 písek sand 
 

skály rocks 

 rákos reed 
 

skládka dump 

 chmelnice Hop fields 
 

vinice vineyards 

 Vyprahlý les 
parched 

forest  
paseka glade 

 louka Meadow 
 

zahrada garden 

 
Lesní půda se 

stromy 
Forest land 

with trees  

Lesní půda s 
kosodřevinou 

Forest land 
with 

mountain 
pine 

 

Lesní půda 
s křovinatým 

porostem 

Scrubland 
forest  

Řídký les Sparse forest 
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8 Závěr 

 

Cílem této práce bylo provést šetření a následné porovnání znakových systémů 

na evropských mapách s topografickým obsahem, tedy hlavně mapách úředních. 

Důležité pro to bylo znát charakteristiky jednotlivých mapových znaků. Pro lepší 

porozumění znakům a znakovým klíčům jsem se v teoretické části zabývala                    

i psychologickou stránkou vnímání kartografických znaků a symbolů celkově. 

Samotnému průzkumu předcházelo náročné shromažďování znakových klíčů 

od jednotlivých organizací, které znakové klíče a mapy daných zemí spravují. V této 

práci jsem se soustředila na státy,  jenž jsou součástí mezinárodní organizace 

Eurogeographics. I přes současnou modernizovanou dobu, velkým problém bylo to, 

že nemálo internetových stránek zmíněných organizací je pouze v jejich rodném 

jazyce. Navíc se i někteří úředníci anglicky nedorozumí. 

Praktická část je rozdělena na dvě části a to Legendy evropských map a Návrh 

znakového systému. V první pasáži se zabývám konkrétními znakovými klíči, kde 

rozebírám jejich rozdílnosti a odchylky od českých znakových klíčů. Jsou zde uvedeny 

pouze znakové systémy, které se diferencují nejvíce. Výsledkem jsou tabulky prvků, 

kde jsou uvedeny dílčí znaky jednotlivých zemí. 

Druhá část je zaměřena na vytvoření znakového systému, který by byl vhodný   

a srozumitelný pro úřední mapy veškerých států Evropy. Vzhledem ke značnému 

množství již vytvořených a používaných znakových klíčů jsem zvolila metodu 

anketárního dotazníku. Jeho vyhodnocením vznikl znakový systém jako kombinace 

několika systémů různých zemí. 

Celkově byla tvorba této diplomové práce velmi zajímavá, díky možnosti 

shlédnout a prozkoumat tolik kartografický děl spolu s jejich znakovými klíči i přes 

úskalí spojená s jejich získáním. Neznámý autor prohlásil: I nejpodrobnější mapa 

světa Vás nikam nedovede, když nevíte, kde se právě nacházíte.6 

Já bych to pozměnila: I nejpodrobnější mapa světa Vás nikam nedovede, pokud ji 

správným klíčem neodemknete. 

                                                        
6
 www.citaty.net 
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