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Summary 

In my dissertation I will execute data which fundamentally contributed as information for 

maps for the former association of coal miners.  The basic information on Hornoslezka 

Panev is summaries in first chapter of my dissertation, its geography, geology, and 

hydrogeology. In the next chapter I describe historical and current state of Hornoslezka 

Panev under which has been carried out the deep mining until present days. In this chapter 

I also describe the origin of information and data, possibility of recovery of the area and 

basic legislation acts which are crucial for elaboration. Next capitol suggests which 

software system is suitable to use for this type of work, it describes the software into 

details, basic work environment and the way the data will be executed. Technical-

economics side overview acquisition costs against costs of similar systems used on current 

market. End of my dissertation it is devoted to cons and pros of suggested software system 

and full benefit of information technology.  

Key words: 3D, maps, data, area recovery  

 

Anotace 

V předložené práci jsou zpracována data pro vytvoření map zájmového území ovlivněného 

bývalou hornickou činností. V první kapitole je souhrn obecných informací o Hornoslezské 

pánvi; geografie, geologie, hydrogeologie. Ve druhé kapitole je popsána historie a 

současný stav území, pod kterým se stále realizuje hlubinná těžba. Dále jsou popsány 

zdroje dat, možnosti řešení obnovy území a základní legislativní rámce, které jsou klíčové 

pro vypracování příloh bakalářské práce. V další části je návrh použití softwarového 

programu. Stručné vysvětlení, obecný popis pracovního prostředí a způsob práce s daty. 

Technicko-ekonomické zhodnocení posuzuje náklady na pořízení softwaru s konkurenčně 

srovnatelnými softwarovými programy. Na závěr práce popsány výhody a nevýhody 

navrženého softwarového nástroje a celkový přínos informačního zabezpečení.  

Klíčová slova: 3D, mapy, data, obnova území 
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OKD Ostravsko-karvinské doly 

OKR Ostravsko-karvinský revír 

Sb. Sbírka zákonů 

s.p. státní podnik
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Úvod 

 

Dodnes se setkáváme s problémy posthornické krajiny, která byla silně zasaženo 

hlubinnou těžbou uhlí. Mezi největšími odkazy hornické činnosti patří bývalé odvaly, 

odkaliště a poklesy v poddolovaném území.  

V současné době se na ostravské části OKR již netěží, doly byly v 90. letech 

minulého století postupně zlikvidovány. Aktuálně je těžba soustředěna do karvinské části 

OKR, především pak okres města Karviná, blíže k Ostravě území obcí Paskov a Staříč.  

Po roce 1989 vlivem společensko-hospodářského uspořádání bývalé 

Československé republiky přestává být těžba černého uhlí a obecně všech nerostných 

surovin ve veřejném zájmu. Mezi hlavními příčinami problémů byly především krácení 

dotací do ztrátové těžby uhlí, dále problémy s odbytem a volným obchodem v rámci 

Evropy a s tím spojené poklesy cen uhlí, které přestávalo být ekonomicky těžitelné.  

V novodobé historii se stát rozhodl formou privatizace uskutečněné v roce 1998 

převést vlastnický podíl do soukromých rukou. Většinovým vlastníkem OKD a.s. se stala 

soukromá společnost Karbon Invest, která je součástí koncernu NWR (New World 

Resources).  

Problém rekultivací není jen otázka naplánování a realizování daného projektu. 

Jsme schopni pomoci moderních matematických modelů předpokládat vývoj, který se však 

v praxi může ukázat jako zavádějící a neodpovídající realitě. Proces rekultivace je tedy 

dlouhodobý, čítající v řádu desítek let. Úkolem je shromáždit doposud vytvořená data a 

informace a vytvořit informační systém, který bude nápomocen k dalšímu řešení zájmové 

lokality. 

Cíl práce 

Hlavním cílem bakalářské práce je popsat, jakým způsobem lze vytvořit základní 

informační zabezpečení v softwarovém programu AutoCad Civil 3D, jaké požadavky 

klademe na jeho vytvoření a celkové zhodnocení, jaká jsou pozitiva a negativa při práci 

s tímto programem. Výstupem mé práce jsou samostatné mapy a digitální model terénu, 

které jsou vytvořené z informačního systému. 
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1 Popis geografických, geologických a hydrogeologických 

podmínek Horního Slezska 

 

1.1 Geografický popis 

Území Horní Slezska se nachází v severovýchodní části České republiky, 

v Moravskoslezském kraji. Je to hraniční oblast mezi Českem a Polskem. V hospodářském 

pojetí mluvíme o Ostravsko – karvinském uhelném revíru, tedy česká část Hornoslezské 

pánve. Těžbou černého uhlí jsou nejvíce zasažená města Ostrava, Karviná, Český Těšín a 

Frenštát pod Radhoštěm. Na obrázku [1] je vyznačeno CHLÚ Hornoslezské pánve, který 

jasně dokladuje územní rozsah. 

 

Obrázek 1 – Chráněné ložiskové území Hornoslezské pánve, zdroj: www.geofond.cz 

Ostravsko – karvinský revír zařazujeme k Alpinsko-Himalájského systému, 

podsystém Karpaty, provincie Západní Karpaty, podprovincie Vněkarpatské sníženiny a 

jako o celku mluvíme o Ostravské pánvi. 

http://www.geofond/


Radim Dluhoš: Informační zabezpečení posthornické krajiny 
 

2015  3 

 

Ostravská pánev zaujímá plochu 486 km2 a její průměrná nadmořská výška je 244 

m. Celkově má pánev ráz roviny, je však silně ovlivněna hornickou činností a hlavně 

v oblasti Karvinska pozorujeme poklesové kotliny. Vzhledem k mocnosti slojí zde 

můžeme pozorovat poklesy v řádu desítek metrů (až 30m). Na mnoha místech dochází 

k zaplavení kotlin vlivem dosažení hladiny podzemní vody. Naopak při odvalech terén 

uměle navyšujeme a dochází ke změně původní morfologie území. [3] 

 

1.2 Geologické podmínky Horního Slezska 

Plocha Hornoslezské pánve zaujímá 7000 km2. Velikost OKR zabírá pouze 

pětinovou část, přibližně 1550 km2, zbylá část Hornoslezské pánve náleží územně Polské 

republice. Na českém území je Hornoslezská pánev geologicky rozdělena na dvě části: 

ostravsko-karvinskou a podbeskydskou. 

Hornoslezská pánev patří k Českému masívu a výsledkem vývoje kontinentální 

kůry vznikla tři diametrálně odlišná patra: kadomské, varilské a alpinské. Pánev je tak silně 

asymetrická, jak po stránce stratigrafické tak i strukturně – tektonické. Do jejího vývoje 

zasáhla i vulkanická činnost. 

Hlavní charakteristikou české části Hornoslezské pánve je složení z několika 

vrstev. Ostravským a karvinským souvrstvím, dle obrázku [2]. 

 

Obrázek 2 – schematický řez OKR, zdroj: http://www.hornictvi.info/ 

Ostravské souvrství je starší, má kvalitnější uhlí v menších mocnostech. Je tvořeno 

vrstvami: petřkovickou, hrušovskou, jakloveckou a porubskou. Průměrná mocnost 
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uhelných slojí je 73 cm a v celkovém součtu jich je 86. Souvrství tvoří klastické sedimenty 

(s více obsahem křemene): pískovce, prachovce až jílovce. 

Karvinské souvrství tvoří vrstvy sedlové, sušské a doubravské. Průměrná mocnost 

slojí je 180 cm, jsou méně kvalitní než ostravské, celkové množství odhadováno na 55. 

Vlivem dobývání bez základky a větší mocnosti slojí, dochází na Karvinsku k častější 

četnosti poklesů s dalekosáhlejšími následky na povrch. V karvinském souvrství je 

zastoupeno víc psefitických sedimentů (na bázi písčité kostry) – slepence, pískovce, 

prachovce až jílovce. [3] 

 

1.3 Hydrogeologické podmínky Horního Slezska 

Ostravsko – karvinský revír územně náleží povodí Odry. Hydrogeologicky povodí 

rozdělujeme do dvou oblastí – jesenickou a beskydskou. Nejvýznamnějším tokem je řeka 

Odra, která pramení v Oderských Vrších. Přes území ČR protéká v délce 132,3 km a končí 

u státní hranice u Kopytova, kde pokračuje 734,3 km Polskou republikou, kde ústí do 

Baltského moře. 

Řeka Odra má tři nejvýznamnější přítoky: od Jeseníků je to řeka Opava, od Beskyd 

Ostravice a Olše. Ročně dopadá na celé území povodí přes 5,1 mld.m3. Úhrn ročních 

srážek je cca 820 mm, zároveň odteče jen 300 mm.  

Největší přítok řeky Odry je řeka Opava, která je hydrologicky podobná, resp. je 

vlastně délkou toku i spádovým územím větší než řeka Odra. Do řeky Opavy se vlévá i 

řeka Moravice, na které jsou vystavěna důležitá vodní díla Kružberk a Slezská Harta, 

zásobující vodou ostravskou aglomeraci.  

Od pohoří Beskyd má největší hydrologický vliv na povodí řeka Ostravice, na které 

stojí vodní dílo Šance. Řeka Olše je další významný přítok, pramení v Polsku a ústí 

v Karviné. [8] 

Neméně důležité pro samotnou těžbu uhlí v OKR je čerpání důlních vod na dole 

Jeremenko. Důl je nejnižším spádovým místem, je propojen s bývalými doly v ostravské 

části. Snižuje tak hladinu podzemní vody a zabraňuje zatopení činných dolů v karvinské 

oblasti. O chod dolu se stará Diamo s.p. 
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2 Současný stav posthornické krajiny zájmového území a 

možnosti řešení obnovy území 
 

2.1 Historie těžby uhlí na Česko-polském pomezí  

 

2.1.1 Historie dolu ČSM 

„Výstavbu dolu Československé mládeže (nyní se používá pouze zkratka ČSM, 

obrázek [3]) zahájil podnik VOKD 1. září 1958, ale samotné hloubení důlních jam bylo 

dokončeno až 1. dubna 1965. První uhlí bylo vytěženo 16. prosince 1968.  

1. listopadu 1990 byl Důl ČSM vyčleněn z koncernu OKD a započal proces 

privatizace dolu. Ten byl společně s doly Kladno a Tuchlovice začleněn do akciové 

společnosti Českomoravské doly (založena k 1. lednu 1993), která byla následně 

privatizována. V roce 2005 se důl ČSM, který zůstal jediným činným dolem v rámci 

Českomoravských dolů, stal znovu součástí společnosti OKD.“ [7] 

 

Obrázek 3 - Počátek výstavby dolu ČSM, 60. léta 20. století, zdroj: www.geoportal.gov.cz 

2.1.2 Historie dolu Morcinek 

„Výstavba dolu byla zahájena v roce 1978 a trvala do roku 1993. Důlní pole se 

nacházelo na území o výměře 22,6 km2. Těžba uhlí byla zahájena již v roce 1986, tedy ještě 

v průběhu výstavby. Součásti dolu byla elektrizovaná vlečka napojená do železniční stanice 

Zebrzydowice – Cieszyn, lokomotivní depo, teplárna (zprovozněna v roce 1984 hlavně pro 

potřeby dolu a přilehlého sídliště Pogwizdów) a další potřebnou nadzemní infrastrukturu. 

Pro horníky byla vybudována nová sídliště v Kaczycích, Pogwizdówě a Těšíně. 

 

 

http://www.geoportal.gov.cz/
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Provoz dolu 

Jednotlivá patra dolu byla zpřístupněn třemi jámami. Uvažovaného denního 

těžebního výkonu 12 000 tun uhlí nebylo nikdy dosaženo a v důsledku nedokončení 

kompletní výstavby dolu se denní těžba pohybovala kolem 6000 – 7000 tun. 

 

Problémem dolu byly především obzvláště těžké geologické poměry: nebezpečí 

výbuchu metanu, průvaly důlních vod, nepříznivé klimatické poměry plynoucí z vysoké 

teploty v nejnižších patrech. 

V průběhu těžby se objevily poklesy terénu na povrchu. Jednalo se o oblast o 

výměře cca 5,6 km2, kde došlo k poklesu terénu o 2,47 – 7,5 m. Tyto poklesy se projevily 

především na zemědělské půdě a nesouvislé zástavby Kaczyc a Pogwizdówa takže 

nezpůsobily větší škody. 

Likvidace 

Společnost JSW (Jastrzębska Spółka Węglowa) v roce 1997 informovala dozorčí 

radu o záměru zastavení těžby a uzavření dolu. Důvody pro uzavření dolu byly popsány již 

výše, celkově byl důl pro společnost nerentabilní – jak z báňsko-technických, 

ekonomických, tak z bezpečnostních hledisek. Proces likvidace byl ukončen 1. ledna 2001.  

 

Vlivem tohoto rozhodnutí přišlo o práci 2 814 lidí, byly zasypány (úvodní) jámy 

v délce 4 136 m, zlikvidováno 43 673 m důlních chodech, na povrchu odstraněno 150 

objektů na pozemcích o výměře 35,20 akrů. Celkové výdaje na likvidaci byly 79 927 000 zł, 

z toho z grantu bylo zafinancováno 41 698 000 zł, což odpovídá pokrytí 52,17 %.“ [6] 
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2.2 Současný stav  

Důl ČSM (bývalý název Důl Československého svazu mládeže) je činný 

černouhelný důl vlastněnou společností OKD, který se nachází v obci Stonava. Důl je 

rozdělen na dva závody Sever a Jih, k 1. lednu 2015 je důl organizačně zařazen jako Důlní 

závod 2. Roční těžba se pohybuje cca v 2,5 mil. tun uhlí. 

Lokalita Louky [obrázek 4], je stále v procesu rekultivace. Plány rekultivací, se 

vlivem neustálého procesu sedání a propadu terénu, mění. Úkolem této práce je zmapovat 

současný stav tak, abychom byli v budoucnu schopni dále vypracovat a operativně 

aktualizovat plány sanací a rekultivací.  

 

Obrázek 4 - Současný stav lokality Louky, zdroj: Hana Pavlicová, Diplomová práce, UPOL 2012 
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Nádrž BC 

„Většina plochy nádrže BC leží v k.ú. Stonava. Její celková rozloha je 16 ha. Nádrž 

BC byla první odkalovací nádrží dolu ČSM. Do roku 1984 byla plavena uhelnými kaly a 

flotačními hlušinami, poté se vysušovala. S těžbou ,,kalů“ se začalo roku 1996 a dodnes je 

z poloviny vytěžena. V nedávné době bylo zjištěno, že zbytek ,,kalů“ v této nádrži není 

příliš vhodný pro ekonomické zpracování (zdroj paliva pro elektrárny). Likvidace nádrže je 

plánována do roku 2030.“ [2] 

Nádrž G 

„Do roku 1986 se tato 25 ha nádrž plnila uhelnými kaly. Následně byla cca 

z poloviny těžena, neboť rozborem vzorků uhelných kalů byla zjištěna nízká popelnatost, 

která umožňovala využití k ekonomickým účelům, zejména pro elektrárny. 

V roce 2002 se zde znovu začalo s jejím plněním. Díky změně úpravárenských 

technologií byla plněna flotační hlušinou, která má vysokou popelnatost. Vysoká 

popelnatost znemožňuje další ekonomické využití, pouze malá část, která se nachází nejdál 

od vodoteče, lze vytěžit a ekonomicky využít. V současnosti je nádrž těžena a bude dolem 

ČSM užívána po celou dobu životnosti.“[2] 

Nádrž H 

„Nádrž H je velká asi 25 ha. Od nádrže G je oddělena hrází, která vytváří 

přístupovou cestu k jednotlivým těženým místům. V současnosti je její severní část 

vysoušena a jižní část těžena. Nádrž bude dolem ČSM užívána po celou dobu 

životnosti.“[2] 

Rekultivace území Louky – 8. stavba (rozdělena na 1., 2. a 3. etapu) 

„Plocha rekultivační stavby se nachází na části bývalé obce Louky nad Olší, je 

vymezena na východě bývalou Těšínskou silnicí, na jihu účelovou komunikací pro vstup na 

rekultivační stavby, na západě rekultivační stavbou Rekultivace mezi Mlýnkou a nádrží G a 

na severu silnicí II/475. Plocha stavby je 35 ha. 

Území bylo a je ovlivňováno silnými poklesy terénu, které dosud činí cca 16 metrů. 

Předpokládané poklesy od roku 2011 do 2020 se odhadují na 13 metrů. 



Radim Dluhoš: Informační zabezpečení posthornické krajiny 
 

2015  9 

 

Rekultivace byla zahájena skrývkami kulturních zemin před jejich znehodnocením 

podzemními vodami v roce 1989. Po dokončení technické rekultivace na 1. a 2. etapě 

v roce 2005 byla zahájena rekultivace biologická, která trvala 4 roky a byla ukončena 

v roce 2010. Cílovým stavem je zalesnění. 

3. etapa se nachází v oblasti Předevsí, kde navazuje na Rekultivaci území Louky – 

9. etapa, proto bude řešena až po roce 2015 v návaznosti na tuto etapu. 

Finance vynaložené na její rekultivace se předpokládají okolo 220 mil Kč.“[2] 

Rekultivace území Louky – 9. etapa (rozdělena na 1., 2., 3., 4. etapu) 

„Rekultivační stavba o rozloze cca 71 ha se nachází na dvou katastrálních územích, 

Darkov, a Louky nad Olší. Ze severu je ohraničena silnicí II/67, na západě bývalou 

Těšínskou silnicí, na východě silnicí I/67  a na jihu navazuje na území rekultivační stavby 

Obnova louckých rybníků. 

Na severu stavby vznikla poklesová sníženina, v níž během deseti let (období 2001 – 

2010) poklesy dosáhly cca 3,5 metru. Na povrchu vystoupila podzemní voda, která byla 

v průběhu technické rekultivace na 1. etapě zasypána hlušinou. Největší předpokládané 

poklesy terénu v této oblasti jsou cca 12 metrů směrem na západ. 

Rekultivace je rozčleněna na 4 dílčí etapy. Technická rekultivace bude probíhat po 

etapách tak, aby na ní bylo možno provést rekultivaci biologickou, tímto způsobem nedojde 

k rozestavěnosti v celé ploše rekultivovaného území najednou. Rekultivace bude vhodně 

napojena  na již ukončenou rekultivační stavbu Rekultivace území Louky – 8. stavba. Jejich 

výška byla během přeložky optimalizována s ohledem na budoucí vyvyšování okolního 

terénu, patky ocelové konstrukce budou v průběhu sypání hlušinového materiálu postupně 

obetonovány nad povrchy stavby. 

Práce na první etapě byly zahájeny v roce 1999 skrývkou zeminy z důvodu ohrožení 

zemědělského půdního fondu podzemními vodami v poklesové sníženině na severu oblasti. 

Modelace terénu byla dokončena ke konci roku 2011 a upravené plochy byly překryty 

zeminou z 2. etapy. 

Na 2. etapě byla provedena skrývka zeminy, jež byla použita na překryv 1. etapy a 

současně jsou před zahájením navážek prováděny další skrývky zemin. Modelace terénu 
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navážkami hlušiny volně navazuje na 1. etapu. Ve svahu silnice I/67 rostou náletové 

dřeviny, které budou kvůli navážkám hlušiny až ke komunikaci postupně káceny. Na ploše 

velké asi 2 ha se nacházela vodní plocha, tzv. Refugium, cenná svou faunou a flórou. Podle 

původního záměru měla být zachována, ale v roce 2010 bylo od rozhodnutí upuštěno a 

vodní plocha byla zasypána. 

V minulých letech na území 3. etapy proběhla skrývka zeminy a povrch byl zasypán 

hlušinou. Dle potřeby budou prováděny další skrývky zemin ohrožené zatopením podzemní 

vody a skryté plochy budou zasypány hlušinou původní výšky z důvodů nežádoucího 

rozšíření chráněných druhů rostlin a živočichů, jenž by zkomplikovaly postup prací. 

4. etapa je ve fázi příprav. Na jejím povrchu vznikla vlivem poklesů vodní plocha a 

dál na jih je území využívané soukromou firmou Farma Stonava pro zemědělské účely 

(pěstování kukuřice). Cílovým stavem celé rekultivace je zalesněná plocha pro víceúčelové 

využití.“ [2] 

Obnova louckých rybníků 

„Rekultivace je vymezena na severu hranicí Rekultivace území Louky – 8. stavba, 

nadrží H, Rekultivační stavbou Louky – 9. etapa, na východě silnicí I/67, na západě tratí 

ČD a na jihu částí Louky-Stavy (místní název území jižně od Velkého mlýnského rybníka). 

Rozloha území je 120 ha.) 

Území se nachází v poklesové sníženině, kde během deseti let (období 2001 – 2010) 

poklesy dosáhly až 4,3 metry, zejména v lokalitě Velkého mlýnského rybníka. 

Předpokládané poklesy během dalších deseti let byly vypočteny na cca 8 metrů. 

V rámci této stavby byla zpracována Regionálním centrem EIA, s.r.o. dokumentace 

hodnotící vliv důlní činnosti na životní prostředí. Na dokumentaci navazovala studie 

zabezpečující průběh stavby s ohledem na životní prostředí a zajištění stability přírodních 

procesů a systémů na samoobnovu a ochranu geofondu, tzv. biologická regenerace krajiny. 

I když jde o oblast silně postiženou poklesy, ekosystémy mají stále schopnost přirozené 

regenerace, proto byla v lokalitě provedena pouze revitalizace území. V roce 1996 se 

začalo s kácením znehodnocených dřevin v zatopených oblastech a dosadbou nové zeleně. 

Během revitalizace byly vyřešeny úpravy břehů, spádové poměry Mlýnského potoka, dno 

jeho koryta bylo pročištěno a prohloubeno a nepotřebné propustky byly z toku odstraněny, 
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odstranění zbytků demolovaných staveb a černých skládek, biologická rekultivace, výsadba 

břehových porostů. Na severu území se nachází monokultura smrku pichlavého (Picea 

pungens), pro danou oblast nacházející se v nivě řeky Olše není tato monokultura vhodná, 

proto bude postupně odstraněna. Ke všem úpravám terénu se přistupovalo s opatrností, 

aby nebyly narušeny ekologické vazby.  

Rekultivační práce byly po dvanácti letech ukončeny v roce 2008. Cílem stavby je 

obnova devastovaných částí krajiny a předpoklad návratu vodních společenstev typických 

pro tuto oblast. Dnes zde můžeme najít mnoho vzácných rostlin a živočichů, kterým se tu 

opět začalo dařit. Již poněkolikáté se zde bude konat akce Vítání ptačího zpěvu, kterou 

pořádá Česká ornitologická společnost. 

Na rekultivaci bylo vynaloženo téměř 20 mil. Kč. Jedinou stavbou v této rozlehlé 

lokalitě je pozdní barokní kostel sv. Barbory.“[2] 
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2.3 Možnosti řešení obnovy území 

Pro vytvoření informačního zabezpečení je nejdůležitějším prvkem zdroj dat, jejich 

systematická analýza a určení vhodnosti pro vybraný informační systém. Při příhodně 

vybraném informačním systému a správných datech, jsem schopen modelovat nebo 

softwarově upravovat aktuální stav území a tím zefektivnit proces rozhodování či úpravy 

rekultivací.  

Analýza požadavků informačního zabezpečení 

- tvorba krajiny, její modifikace během hornické činnosti a po ní 

- řešení problematiky poklesů 

- řízení přemisťování velkých objemů materiálu a technologií 

- návrh obnovy 

- modelování krajiny 

- sledování a modelování biologické rekultivace 

- účelné využití prostorů, které zůstanou po hornické činnosti 

- modelování ekologických hledisek 

- krajinný plán 

Základní legislativní požadavky 

Povinnosti organizace vyplývající z obecně závazných právních předpisů upravuje 

především zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 

ve znění pozdějších předpisů, který udává povinnost vést důlně měřickou a geologickou 

dokumentaci, jež slouží jako primární zdroj dat pro následné rekultivace. Důlně měřickou 

dokumentaci upravuje vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb. o důlně měřické dokumentaci při 

hornické činnosti a o některých činnostech prováděných hornickým způsobem.  

Je nutné si uvědomit, že rekultivace jak v přípravné, tak i realizační fázi, je činnost 

hornická, popřípadě činnost prováděná hornických způsobem a musí se řídit zákonem č. 

61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě. Pro výkon této 

regulované činnosti je nutné získat oprávnění, které může vlastnit jen fyzická či právnická 

osoba. Osvědčení o odborné způsobilosti upravuje vyhláška ČBÚ č. 285/2005 Sb. o 

požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo 

činnosti prováděnou hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů. 
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Při plánování rekultivací musí odborně způsobilá osoba dbát i na legislativu přímo 

nesouvisející s hornickou činností, ale i na ostatní obecně závazné právní předpisy. Musí se 

řídit ustanovením zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 

v platném znění, zákona č.289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon) v platném znění, zákonem 

č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, vyhlášky ČBÚ č.104/1988 Sb. 

o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a 

činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 242/1993 Sb., vyhlášky 

č.434/2000 Sb. a vyhlášky č. 299/2005 Sb. a zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí, 

v platném znění.[1] 

 

Zdroje dat  

Pro vytvoření informačního zabezpečení musím vycházet z relevantních dat, která 

nejsou zpravidla bezplatně poskytována. Mezi důvěryhodné zdroje dat můžeme zařadit 

portály veřejné správy, data poskytnutá organizací, okrajově veřejně dostupnými servery 

např. weby s mapami aj.  

Základní úkoly, pro které vytváříme informační zabezpečení: 

- dokumentace stávajícího stavu území a jeho infrastruktur 

- vizualizace stávajícího stavu 

- dokumentace a vizualizace postižené krajiny a její kontaminace 

- modelování a vizualizace po rekultivačního a sanačních opatření 

Základní báze geografických dat (ZABAGED) 

Je digitální geografický model území České republiky, je součást informačního 

systému spravovaném Zeměměřickým úřadem. 

ZABAGED je tvořena 123 typy geografických objektů zařazených do polohopisné 

nebo výškopisné části. Polohopisná část obsahuje dvourozměrně vedené (2D) prostorové 

informace o: 

- sídlech 

- komunikacích 

- rozvodných sítích a produktovodech 
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- vodstvu 

- územních jednotkách a chráněných územích 

- vegetaci a povrchu 

- terénním reliéfu 

- vybrané údaje o geodetických bodech na území ČR 

ZABAGED obsahuje trojrozměrně vedené (3D) prvky terénního reliéfu, součástí je i 

3D soubor vrstevnic. Proces vytváření digitální mapy započal v roce 1995, kdy se začaly 

vektorizovat analogové mapy. Tento proces byl ukončen v roce 2000 vydáním zpřesňující 

aktualizace za pomocí fotogrammetrických metod a terénního šetření. [5] 

ZABAGED jako základní vrstva je hlavním zdrojem pro tvorbu základních map v měřítku 

1:10 000 až 1:100 000. 

Katastr nemovitostí 

Základní databáze Digitální katastrální mapy (DKM) vypovídá o majetkoprávních 

vztazích na území České republiky. Základní databáze – SGI – soubor geometrických 

informací, SPI – soubor popisných informací. V současné době je v digitální podobě 81,7 

% území ČR, zbytek tvoří analogová mapa vedená v plastových fóliích.  Katastrální mapy 

jsou vedené online zejména z praktických důvodů, odpadla tak potřeba osobních návštěv 

katastru při běžném náhledu. 

Data jsou organizována do 10 vrstev: 

- Definiční body budov – KN 

- Definiční body parcel – KN 

- Hranice parcel s vyjádřením přesnosti 

- Podrobné body s vyjádřením přesnosti 

- Věcná břemena 

- Bodové pole polohové 

- Katastrální území 

- Klady mapových listů 

- Budovy 

- Data BPEJ 
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Data z geofondu 

Mapový portál České geologické služby umožňuje online náhled mapy. Vrstvy, 

které lze na portálu definovat: 

- CHLÚ – chráněná ložiskové území 

- Chráněná území pro zvláštní účely 

- Ložiska a prognózní zdroje 

- Oznámená důlní díla 

- Poddolovaná území 

- Sesuvy 

- Dobývací prostory 

- Základní topografie 

- Hranice územních jednotek 

Z ustanovení zákona č.44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon) musí organizace povinně odevzdávat výsledky geologických prací České 

geologické službě. ČGS archivuje výsledky těchto prací, kterým postupně doplňuje 

prozkoumaná území. Lze z nich vyčíst: 

- Registr vrtů 

- Záznamy o objektech: souřadnice, list mapy, název objektu, hladina podzemní 

vody, zkoušky, organizace 

- Geologické profily: metráž, stratigrafie, hornina, popis 

- Hydrogeologický registr – údaje hydrogeologické, hydrogeologické a 

hydrochemické o prostých, minerálních a termálních vodách a zbytkových 

zásobách plynů [4] 

Data z hornických a průzkumných organizací 

- Vrty – souřadnice S-JTSK, mocnost vrtu, klasifikace vrstev, kvantitativní a 

kvalitativní vlastnosti 

- Geologie – geologické změny, charakter a popis, souřadnice, surovina, hloubka 

- Data očekávaného hornického postupu včetně plánu rekultivace 

- Podklady ke stavbě a složení výsypek 

- Stávající podklady k již ukončeným rekultivacím a jejich výsledky 
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Klimatická a vodohospodářská data 

Data o hydrometeorologii jsou dostupná na stránkách Českého 

hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Další data o stavu vod jsou dostupná na 

portálech daných povodích řek. 

Územně plánovací dokumentace měst a obcí 

Orgány státní správy jsou odpovědny za trvale udržitelný rozvoj územních celků. 

K tomuto účelu slouží územní plány měst či obcí, který určuje další prognózovaný vývoj. 

Tyto plány jsou uloženy na obecních úřadech. 

Statistická data 

Data o osídlení, dopravě, podnicích, občanské vybavenosti aj. spravuje Český 

statistický úřad. 

Veřejně dostupná data 

Letecké snímky – tato data jsou poněkud nepřesná, ale v časové posloupnosti mají 

velký vypovídající účinek, zvláště v případě změn rázu krajiny.  

Mezi poskytovatele těchto informací můžeme zahrnout společnost Seznam.cz – 

www.mapy.cz – umožňuje získat až 3 ortofotomapy z let 2003, 2006 a současnosti. Další 

funkce jsou i historické mapy z 19.století.  

Společnost Google - www.google.cz/maps , která má propracované více funkcí 

dohromady – např. Street View, která umožňuje prozkoumat oblast virtuálně, Google Earth 

- pomocí této aplikace jsme schopni přenést vrstevnice do 3D programu. Lze využít i 

přiložené fotky od ostatních uživatelů. 

Na portálu státní správy www.geoportal.gov.cz lze vyhledat více informací 

z jednoho přístupového místa. Zřizovatelem této stránky je společnost CENIA, která je 

státní příspěvkovou organizací. Online mapy kombinují více funkcí dohromady: 

- Ortofotomapy z 50. let 

- Vojenské mapy  

- Automapy 

- Topografické mapy ČÚZK 

- Chráněná území 

http://www.mapy.cz/
http://www.google.cz/maps
http://www.geoportal.gov.cz/
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Trendy v řešení obnovy krajiny 

Do roku 1989 byla snaha obnovit krajinu především pro zemědělské účely, které 

byly prioritní pro potravinovou soběstačnost státu. Z toho trendu se postupně ustupuje a 

v současné době se posthornické krajiny mění v rekreační střediska (sportovní rybolov, 

golfová hřiště, aj.), popřípadě v klidové a smíšené zóny typu lesy, louky a zemědělské 

plochy. Názory na obnovu se různí. Z ekologických organizací nejčastěji zaznívá názor pro 

přirozenou samoobnovu krajiny – tedy ponechání současného stavu. Z racionálního 

hlediska by bylo vhodně využít stávající vybudovanou infrastrukturu pro využití výstavby 

průmyslových zón. Nesmíme také opomenout zájmy obcí a občanů, které se tyto 

rekultivace dotýkají nejvíc, a společně hledat optimální resp. kompromisní řešení, pro 

všechny zainteresované strany. 
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3 Návrh využití informačních technologií pro obnovu 

posthornické krajiny 
 

3.1 Popis programu 

Program AutoCad Civil 3D je určený pro tvorbu projektové dokumentace v oblasti 

stavebnictví, především pak pro liniové, plošné stavby, modelování terénu a projektování 

v krajině, včetně báňských mapových děl. 

Základní vlastnosti AutoCad Civil 3D 2013 

- Tvorba a správa projektů 

- Sdílení dat 

- Import/export terénních měření z totálních stanic 

- Tvorba 3D modelů terénu 

- Modelování koridorů 

- Automatická tvorba příčných a podélných profilů 

- Návrhy vedení inženýrských sítí 

- Modelace a úprava zemních těles 

- Práce s parcelami – územní plánování, zástavby 

- Výpočty kubatur 

- Vizualizace 

- Využití nadstavbových funkcí AutoCad a AutoCad Map v jednom uceleném 

programu 

AutoCad Civil 3D pracuje v parametrickém kreslení, to znamená, že každá úprava 

provedená uživatelem se automaticky přiřadí stylu a zobrazení, a není potřeba se již vracet 

k práci, která byla provedena. Tímto celkové šetříme čas strávený nad projektem. 

Z pohledu druhé strany je nutné, aby byl uživatel v programu zběhlý a věděl, co nastavuje. 

Oproti práci v klasickém vektorovém programu AutoCad 2D téměř odpadá práce 

s hladinami. Jednotlivé části projektu jsou přehledně zařazeny již do hladin, to znamená, že 

pracujeme přímo s objekty.[8] 
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Objekty jsou propojeny vzájemnými vazbami – např. podélný profil si nese 

informaci o sobě, ale i o ostatních objektech. Dynamický model zaručuje, že změny 

provedené v jednom objektu se přenesou i do ostatních částí projektu.  

AutoCad Civil 3D podporuje pracovní prostředí pomocí ČSN. Styly odpovídají 

normám platných v jednotlivých oborech, např. dopravní značení, styly pro podélné a 

příčné řezy, katalog potrubních řádů aj.  

 

Obrázek 5 - Pracovní rozhraní v Civil 3D 

1 – okno pracovní prostor – okno je rozděleno do 4 záložek – slouží pro správu projektu. 

Prospektor – přímá správa objektu, má stromovou strukturu, obsahuje všechny použité 

objekty – terén, povrch, body, trasy a jiné. 

Nastavení – zde se provádí úpravy jednotlivých částí projektu. Nastavují se zde jednotky, 

popisky, vzhled a další funkce 

2 – Modelový prostor – prostor pro tvorbu projektů 

3 – Příkazový řádek – slouží pro zadání příkazů pro práci s programem. Mimo jiné 

můžeme zadávat dynamické příkazy 

4 – Panel nástrojů – plovoucí okno s panelem nástrojů. Okna je možné skrýt pomocí 

příkazů. 
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3.2 Povrch terénu z bodů S-JTSK 

Povrch terénu je možné vytvořit ve dvou variantách. Jako povrch GRID či TIN. 

Model TIN je tvořen triangulací náhodně spojených bodů, která vytvoří nepravidelnou síť 

a lze tak získat výšku modelu v jakémkoliv bodě. Model GRID je tvořen z bodů, které 

tvoří pravidelnou síť. 

Vytvoření povrchu terénu 

 

Obrázek 6  - kontextové okno - Povrchy 

V kartě Prospektor zvolím Povrchy a zvolím řádek Vytvořit povrch. 

 

Obrázek 7 - kontextové okno - Vytvořit povrch 

Potvrzením tlačítka OK je vytvořen nový povrch TIN. V kartě Prospektor, ve 

stromové nabídce Povrchy, vznikl nový řádek Surface1.  

Protože terén povrchu není definován, je třeba přiřadit povrchu soubor 

geodetických bodů. Přípony bodů se liší, záleží na dodaných vstupních datech. V našem 

případě budu exportovat data dodaná ve formátu .txt, je to soubor dat s číselným 

označením bodu a souřadnicemi XYZ.  
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Obrázek 8 - kontextové okno - Body - Vytvořit 

 

 

Obrázek 9 - kontextové okno- Vytvořit body 

 

 

 

V kartě Prospektor zvolíme Body a vyberu řádek Vytvořit. V okně Vytvořit body 

zvolím poslední kolonku Importovat body. Z externího zdroje dat přiřadíme soubor .txt a 

v kolonce formát zvolíme PXYZ (odděleno mezerou). Nyní musím přiřadit body k terénu. 

 

Obrázek 11 - kontextové okno - Skupiny bodů  - Přidat 

V Surface1 vybereme Skupiny bodů a zvolíme přidat.  

 

Obrázek 12 - kontextové okno - Skupiny bodů 

V okně Skupiny bodů vybereme _všechny body a potvrdíme OK. 

Obrázek 10 - kontextové okno - Importovat body 
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Obrázek 13 - Vytvořený model terénu vč. vrstevnic 

3.3 Povrch terénu s pomocí Google Earth 

Povrch terénu nemusím nutně vytvořit jen za pomocí klasických geodetických bodů 

a vrstevnic v digitální podobě. Pomocí placené nástavby Plex.Earth 3, kterou lze instalovat 

do AutoCad Civil 3D, jsem schopen vymodelovat 3D terén z map obsažených v Google 

Earth.  

Vytvoření povrchu terénu 

Nejprve v programu Google Earth zadám název zájmového území.  

 

Obrázek 14 - pracovní prostředí Google Earth 
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Obrázek 15 - kontextové okno - Aktuální snímek - Aktuální snímek 

V pracovní liště AutoCad Civil 3D zvolíme záložku Plex.Earth 3, v řádku vyberu 

možnost Snímek oblasti – Aktuální snímek. V kontextovém okně zvolím, o jaký druh 

mapy mám zájem, zda o mapu satelitní, hybridní, turistickou či terénní. Po načtení se 

objeví v pracovní ploše ortofotomapa zájmového území. 

 

Obrázek 16 - Načtení ortofotomapy 

 

Obrázek 17 - kontextová okna - Aktuální terén - Aktuální terén, Zpracování bodů, Možnosti povrchy 

K nahrané ortofotomapě potřebuji přiřadit terén. V záložce Flex.Earth 3 vyberu 

záložku Aktuální terén – Aktuální terén. Zadám maximální počet bodů 1000, které se 

začnou importovat z Google Earth. Po zpracování terénu potvrdím kontextové okno 

Možnosti povrchy. Výsledkem je fotografická mapa s digitálním modelem terénu [obrázek 

18]. Podrobnost vrstevnic záleží na přiblížení a výběru vhodného terénu. 
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Obrázek 18 - Ortofotomapa s modelem terénu 

Tento druh vytvoření modelu krajiny je ovšem nepoužitelný pro další zpracování 

v práci. Slouží jen jako alternativní ukázka, jak s programem pracovat. Daná data 

neodrážejí skutečný stav území a nejsou reprezentativní. Využití spatřuji pro zpracování 

předběžných studií.  

3.4 Import bodů ZABAGED 

Body databáze ZABADED (základní báze geodetických dat) – data nesoucí 

základní údaje (polohopis a výškopis) o území spravované Zeměměřickým úřadem. Jde o 

informace ověřené a důvěryhodné. Import provádíme v Pracovním prostoru v záložce 

Plánování a analýza. Pro import je třeba mít otevřeno podokno Úlohy aplikace Map 

[obrázek 19].  

 

Obrázek 19 - Kontextové okno - Plánování a analýza 
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3.5 Jednotná databáze 

Obdobně postupuji i u importů ortofotomap a dalších dílčích vstupních dat, které 

potřebuji po vytvoření informačního zabezpečení. Další možností pro získání dat jsou data, 

která se nacházejí na serverech státní správy ve formě WMS. Tato data jsou ale omezená 

svým měřítkem a výhradně slouží jen pro informativní použití. Využitelná data jsou 

dostupná pouze při registraci, která jsou zpoplatněná. 

 

Obrázek 20 - vytvoření databáze 

Po importu všech potřebných dat – data Zabaged, ortofotomapy, mapy poklesů 

jsem vytvořil jednotnou databázi, se kterou můžu dále pracovat. Nástroje programu 

AutoCad Civil umožňují další použití například pro vytvoření 3D modelu povrchu, 

výpočet kubatur nebo vytvoření podélných či příčných profilů, které jsou součástí 

projektové dokumentace např. obnova krajiny, projekt liniové stavby – cyklostezky, 

silnice, železniční dráhy aj.  
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4 Technicko-ekonomické vyhodnocení navrženého řešení 
 

Náklady na pořízení mapových podkladů by za normálních okolností, tedy nákup 

pomocí eshopu geoportálu Českého úřadu katastrálního a zeměměřického (ČUZK) pro 

fyzickou osobu dosáhly částky 19908 Kč. Vzhledem k tomu, že ČUZK je organizační 

složkou státu a neplatí DPH, je tato cena konečná. Pro využití dat v diplomových a 

bakalářských prací však stát vstřícným krokem pro studenty zpoplatňuje částkou 500 Kč – 

což je skutečně vynaložená cena za mapovou dokumentaci. 

Ceny za pořízení softwarových programů se pohybují v řádech stovek tisíc korun. 

Pro srovnávání použijeme dva softwarové programy, ve kterých je možné zpracovat 

požadavky na informační zabezpečení.  

Prvním z nich je AutoCad Civil 3D určený hlavně pro tvorbu projektové 

dokumentace. Zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku pro prodej softwaru je firma 

Cad Studio a.s. Dle ceníku dostupného na webových stránkách se ceny pohybují v těchto 

relacích: 

Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2015 NLM, ELD  254 371 Kč bez DPH 

Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2015 NLM, ELD  307 789 Kč s DPH 

Druhým programem je ArcGIS. Tento program pracuje především s mapovými 

databázemi a používá ji také státní správa. Podporu pro tento program zajišťuje firma 

ARCDATA Praha s.r.o. Ceník licencí není dostupný veřejně, proto bylo potřebné se doptat 

na ceny pomocí emailové komunikace.  

ArcGIS for Desktop Advanced pro komerční účely 420 000 Kč bez DPH 

ArcGIS for Desktop Advanced pro komerční účely 508 200 Kč s DPH 

Pro doplnění objektivnosti je však nutné dodat, že ceny programů nejsou konečné. 

Je třeba vybírat softwarový program, který skutečně zajistí námi definované požadavky. 

Samozřejmě existují i alternativní programy, které jsou s cenami v řádech stovek tisíc níže. 

Nemůžeme ale o nich očekávat takový ucelený servis jako je například hepldesk či školení.  
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5 Zhodnocení a závěr 

 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo popsat, jakým způsobem lze vytvořit 

základní informační zabezpečení v softwarovém programu AutoCad Civil 3D, jaké 

požadavky klademe na jeho vytvoření a celkové zhodnocení, jaká jsou pozitiva a negativa 

při práci s tímto programem.  

Mezi výhody tohoto programu můžu zahrnout velké množství možných způsobů, 

jakým lze importovat data do programu. Buď to již hotové a ucelené mapy, nebo jen dílčí 

geodetická zaměření z totálních stanic naměřená přímo v terénu. Databáze umožňuje 

rozdělení do hladin, které lze vypnout podle toho, na čem projektant chce aktuálně 

pracovat, a tím činní práci velice přehlednou. Nástroje programu umožňují převést model 

do 3D zobrazení a vytvořit model pro lepší prezentaci výsledků. Z technicko-

ekomomického hlediska vychází program levněji, než program ArcGis.  Dynamický model 

umožní jakoukoliv změnu v projektu okamžitě přenést do dílčích prací, např. změna 

nivelety v podélném profilu se projeví změnou výšek, úpravou podélných řezů a 

přepočítáním hmotnic a kubatur. Nutno ale podotknout, že tohle má bakalářská práce 

neřeší a není to jejím cílem. 

Mezi nevýhody tohoto programu můžu označit značnou nekompabilitu mezi 

systémy používané státní správou na bázi Gis a systémy na bázi Cad. Po importu je 

potřebné provést úpravy, které rozhodně nešetří čas. Další nevýhodou je poněkud složitější 

pochopení funkcí a nástrojů, klade na projektanty pokročilou znalost programu. Při práci 

s větším objemem dat program pomalý a i na výkonných počítačích často nereaguje a 

padá. 

Nelze tedy jednoznačně určit, že program AutoCad Civil je vhodným nástrojem. Je 

potřebné zvážit, k jakému účelu bude sloužit. Pro samotné projektování je vhodný, pro 

správu map je uživatelsky složitý. Samotné informační zabezpečení má však význam pro 

další instituce, které s nimi budou pracovat. Ať už projektant, geodet, ekolog či úředník 

státní správy může data a informace v jedné databázi využít pro svou práci a nemusí hledat 

ve více zdrojích. Selektivně jsem použil pouze pro mě dostupné mapy, pro projektanty by 

bylo vhodné informační systém doplnit o hydrogeologické mapy a mapy geologie.  
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Pro úředníky státní správy rozhodně chybí mapy územního rozvoje. Všechny výše 

uvedené vstupy ale zvyšují celkové náklady na vytvoření ucelené databáze, není však 

problém jej dodatečně přidat k databázi. 
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