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ANOTACE 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat data z oblastí postižených hlubinným dobýváním 

a uspořádat je dle zvolených kritérií do geodatabáze. Bylo zapotřebí, abych se zabývala 

formáty geografických dat. Popsala jsem práci s programem, který je vhodný pro konverzi 

datových formátů a jejich následné uspořádání do databáze. V další části práce se zabývám 

vlivy hlubinného dobývání na okolní krajinu. Dále jsem analyzovala data. K uložení dat 

do  databáze jsem si z množství dat vybrala data týkající se oblasti Lazy. Na závěr uvádím 

postup tvorby osobní geodatabáze.  

Klí čová slova: Geografická data, datové formáty, geodatabáze, důsledky hlubinného 

dobývání, Lazy, ArcCatalog 

 

SUMMARY 

The aim of my bachelor thesis is analyzing of data from territories, which were involved 

with mining, and arrange them in according to elected criterion to geodatabase. It was 

necessary to consider geographic data formats. I described my experience with program 

appropriate for conversion of data formats and their ordering into database. I put mind 

to  influence of mining to surrounding landscape in other part of my thesis. After that 

I  analyzed data. I chose data consider into Lazy area for saving data to database. In the end 

I described procedure of making personal geodatabase.    

Key words: Geographic data, data formats, geodatabase, consequences of mining, Lazy, 

ArcCatalog 
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Seznam použitých zkratek 

ČESKÉ ZKRATKY   

3D  Trojrozměrný 

ČR  Česká republika 

ČSM  Československého svazu mládeže 

DMÚ  Digitální model území 

OKD  Ostravsko- karvinské doly 

OKR  Ostravsko- karvinský revír 

S-JTSK Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava 

 

CIZOJAZYČNÉ ZKRATKY 

BMP  Bit Mapped Picture 

CAD  Computer Aided Design 

ESRI  Environmental Systems Research Institute, Inc.  

GB  Gigabyte 

GIF  Graphics Interchange Format 

GIS  Geographical Information System 

IMG  Image 

Inc.  Incorporation 

JPEG  Joint Photographic Experts Group 

LZW  Lempel Ziv Welch 

MS  Microsoft 

PNG  Portable Network Graphics 

RLE  Run Length Encoding 



 

   

 

RGB  Red Green Blue 

RGBA  Red Green Blue Alfa 

SQL  Structured Query Language 

TIFF  Tag Image File Format 

TIN  Triangulated irregular network 

VRML  Virtual Reality Modeling Language 

WWW  World Wide Web 
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1 Úvod 

Jedním z důsledků hornické činnosti jsou změny krajiny v oblasti postižené těžbou, 

zejména vlivem poklesů po těžbě. Nedílnou součástí tak je rekultivace postižené krajiny. 

Z dosavadní rekultivace je k dispozici rozsáhlé množství materiálů a dat, pořízených ale 

v různých datových formátech, v různých časových obdobích. Už jen jejich shromáždění 

z různých zdrojů byl obtížný úkol. Tato data nejsou nijak propojena, chybí komplexní 

prezentace a chybí možnost v těchto datech vyhledávat.  

Pro prezentaci dat o rekultivaci a obnově krajiny, a pro vyhledávání informací, je nutné 

existující data propojit a za tímto účelem vytvořit přehlednou geodatabázi.  

Předmětem mé bakalářské práce je analýza existujících dat a následně volba prostředku pro 

jejich další zpracování. Zabývám se návrhem metody, jak s těmito daty pracovat, jak data 

zhodnotit, prezentovat a vyhledávat patřičné informace. 

Pro úspěšné zvládnutí řešené problematiky je nutná znalost práce s geografickými daty, 

proto se v práci zabývám přehledem existujících formátů těchto dat.  

Obsahem zpracovávaných dat je rekultivace a obnova krajiny po hornické činnosti, 

konkrétně v ostravsko-karvinském revíru (těžba černého uhlí), v druhé části práce se proto 

věnuji nástinu problematiky obnovy krajiny. 

V třetí části práce se zabývám konkrétním řešením s využitím softwarového prostředku 

ArcGis. Předvedu základní seznámení s tímto produktem a způsob jeho využití 

pro  zpracování geografických dat pomocí aplikace ArcCatalog. Také popíši konkrétní 

území, na které jsem se zaměřila a naznačím, čeho se konkrétněji týkají ostatní data.  

Na závěr práce předvedu praktický příklad tvorby osobní geodatabáze z dat týkajících se 

vybrané oblasti. 
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2 Základní pojmy 

Aby byla má práce co nejsrozumitelnější, je třeba na počátku definovat základní pojmy, 

které by nemusely být pro všechny jasné, protože jsou v dalším textu potom používány 

bez  vysvětlení. 

2.1.1 Data 

Data jsou „opakovatelná reprezentace informace formalizovaným způsobem, vhodným 

pro  komunikaci, interpretaci nebo zpracování.“ [8] 

2.1.2 Geografická data, neboli geodata 

Geodata jsou ve výše zmiňované publikaci definována jako „ počítačově zpracovatelná 

forma informace týkající se jevů přímo nebo nepřímo přidružených k místu na Zemi“ nebo 

„data identifikující geografickou polohu a charakteristiky přírodních a antropogenních jevů 

a hranic mezi nimi.“ [8]   

2.1.3 Formát dat 

Formát dat je „způsob uspořádání dat uvnitř souboru pro jeho čitelnost jinou aplikací.“ [8] 

2.1.4 Pixel 

Jedná se o „nejmenší prvek zobrazovací plochy, jemuž lze nezávisle přiřadit barvu nebo 

intenzitu (šedi).“ [8] 

2.1.5 RLE 

„Základním principem komprimace metodou RLE je zhuštění opakovaných znaků, které se 

v souboru vyskytují hned za sebou. Řetězec opakujících se znaků se nazývá proud (odtud 

proudové kódování). Tento proud znaků je vždy zkomprimován do formy jednoho paketu 

RLE. Paket musí vždy obsahovat dvě informace:  

– proudové číslo udávající počet znaků proudu snížený o jedničku  

a následující  

– proudovou hodnotu, jež se shoduje s hodnotou opakujícího se znaku v proudu.“ 

[13] 
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2.1.6 LZW  

„Základním principem LZW kompresního algoritmu je vyhledávání stejných posloupností 

bajtů v originálním souboru. Pomocí odkazů na tyto posloupnosti dat algoritmus buduje 

datový slovník.  

Komprimace pak probíhá podle následujícího schématu: 

– pokud se posloupnost bajtů (řetězec) ve vytvářeném slovníku nevyskytuje, 

je tato posloupnost přidána do slovníku a v nezměněné formě zapsán 

do  komprimovaného výstupního toku dat. 

– pokud se vstupní posloupnost bajtů ve slovníku již nachází, zapíše se 

do  výstupního toku dat pouze zástupná slovníková hodnota odpovídající 

nalezené vstupní posloupnosti. Díky tomu, že zástupná hodnota je vždy 

menší než čtená posloupnost, dochází ke kompresi dat.“ [13] 

2.1.7 Geodatabáze 

„Geodatabáze je základním modelem pro reprezentaci objektů reálného světa v GIS 

a  pro  organizování prostorových dat do tematických vrstev.“ [8] 
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3 Datové modely a formáty 

Základní tři datové modely, pomocí kterých si můžeme znázornit reálný svět, jsou 

vektorový model, rastrový model a TIN. [1]  

3.1 Vektorový datový model 

Vektor je orientovaná úsečka s počátečním a koncovým bodem, které jsou definované 

souřadnicemi, čili známe její směr a délku. 

Vektorový datový model se skládá ze tří složek (features), a to jsou bod, linie a polygon. 

Bod (point) je tvořen uspořádanou dvojicí souřadnic x a y, jedná se o vektor s nulovou 

délkou. 

Linie (line) je tvořena sledem orientovaných úseček, počáteční a koncové body jsou 

definovány souřadnicemi. 

Polygon (polygone) je uzavřený obrazec ohraničený liniemi. 

3.2 Rastrový datový model 

Rastrový model zobrazuje reálný svět jako plochu pokrytou pravidelnou mřížkou pixelů. 

Jednotlivé plošky (čtverce) jsou definovány v souřadnicovém systému minimálně jedním 

rohem a obsahují také položku, která reprezentuje určitou naměřenou hodnotu. [1] 

3.3 Modely TIN 

Tento model zobrazuje svět jako plochu pokrytou nepravidelnou trojúhelníkovou sítí, jak 

již vyplývá z anglické zkratky TIN (viz. Obrázek 1), neboli Triangulated Irregular 

Network. Slouží především pro zobrazování povrchů. 

 

Obrázek 1: TIN 
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3.4 Vektorové datové formáty 

  Vektorová data nás informují o umístění a tvaru prvku, a dále jsou jejich součástí atributy, 

které nám poskytují informace o prvku. Tato data se vyskytují v mnoha formátech, 

pro  které musíme při tvorbě databáze dodržet specifická pravidla.  

3.4.1 Shapefiles 

 Tento formát má pevně stanovenou strukturu. Skládá se ze tří souborů uložených v jedné 

složce pojmenovaných shodně, liší se v příponách. Pro představu uvedu příklad: linie.shp, 

linie.shx a linie.dbf.  

Složky toho formátu tedy jsou: 

– soubor.shp, který obsahuje geometrickou složku popisu geoprvku, 

– soubor.shx, jež obsahuje indexy geometrické složky popisu geoprvku, 

– soubor.dbf, který obsahuje tematickou složku popisu geoprvku, tj. tabulku či 

textový soubor s doplňujícími informacemi. 

Tato struktura může být rozvinuta o další nepovinné soubory jako na příklad: 

– soubor.sbn, soubor.sbx, což jsou soubory obsahující prostorový index, 

– soubor.fbn, soubor.fbx, což jsou soubory obsahující také prostorový index, ale jsou 

určené pouze pro čtení, 

– soubor.xml, který obsahuje metadata. [12][16][11] 

 

Tabulka 1: Příklady shapefiles 

Shapefile Značka  Příklad 

Bod 
 

letiště 

Linie 
 

silnice 

Polygon 
 

vodní plocha 
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3.4.2  Coverage 

Dalším formátem pro práci s geodaty je coverage (viz. Obrázek 2). Tento formát se skládá 

ze tří typů prvků, jsou to primární, sekundární a složené. 

 

Obrázek 2: Coverage 

Primárními prvky formátu coverage jsou bod, linie, nod a polygon. Pro představu bod 

může reprezentovat na příklad studnu, linie cestu a polygon zase parcelu. Nod 

(viz.  Obrázek 3) je koncovým bodem linie, či uzlem v místě, kde se linie stýkají.  

 

Obrázek 3: Nod 

Složené prvky se skládají z linií či polygonů. V případě linií se jedná o trasy a sekce 

a  v případě polygonů zase o regiony. 

Za sekundární typ prvků považujeme anotace, čili text umístěný v mapě, popisující prvek, 

registrační, neboli geografické kontrolní body a dále propojení, což jsou vektory používané 

k přizpůsobení tvaru coverage. 

Geoprvky ve formátu coverage jsou reprezentovány třídami.  

Coverage také obsahují geometrickou a tematickou složku, a je podstatné, aby zachovávaly 

topologii, čili spojitost, definici ploch a přilehlost. Soubory jsou ukládány do složky 

workspace, v nich jsou do zvláštních složek info zařazeny tabulky s atributy. Složky info 

jsou povinné, nelze je smazat, aniž by coverage zůstaly nepoškozeny.  

3.4.3 CAD 

CAD formáty jsou spojeny s produkty AutoCAD, kdy se jedná o soubor.dwg a soubor.dxf, 

a Microstation, kdy se jedná o soubor.dgn. 

Tyto formáty pracují s anotacemi, multipatch, body, liniemi a polygonem (viz. Obrázek 4). 
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Obrázek 4: CAD formát 

3.5 Rastrové datové formáty 

 Jak již bylo řečeno, svět je rastrovým datovým modelem zobrazován jako mřížka pixelů, 

každá ploška obsahuje svou vlastní barvu, která reprezentuje určitou hodnotu, jako 

na  příklad modrá vodní plochu, čím tmavší odstín, tím větší hloubka. Obraz je uložen 

v souboru, který se skládá z 

– hlavičky (identifikace, verze a informace o uloženém obrazu),  

– palety (do 256 barev),   

– samotných dat (informace o barvách, nejčastěji Model RGB). 

RGB 

Základem tohoto barevného modelu jsou barvy red (červená), green (zelená) a blue 

(modrá). Můžeme si ho představit jako krychli, na jejichž vrcholech jsou různé barevné 

kombinace.  

                                                        B  

                                                            modrá (0;0;1)  tyrkysová (0;1;1)    

                                    

fialová (1;0;1)    bílá (1;1;1) 

 

 

černá (0;0;0)     zelená (0;1;0) G 

červená (0;0;0)     žlutá (1;1;0) 

                                 R 

Obrázek 5: Model RGB 
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Typy rastrů dle barevnosti 

Rastrové obrázky můžeme dle barevného zobrazení rozdělit do tří typů: 

– dvoubarevné- každá ploška obsahuje hodnotu 0 nebo 1 a podle toho se zobrazí 

buď černě, nebo bíle, 

– odstíny šedi- plošky obsahují hodnoty od 0 do 255 a tím se zobrazují různé stupně 

šedé, 

– barevné- hodnota každé plošky je tvořena třemi kombinacemi barev červené, 

zelené a modré (hodnoty od 0 do 255).   

Lidské oko vidí obrázky v rastrových formátech spojitě, ale po určitém přiblížení se nám 

začne obrázek viditelně vykreslovat ve čtverečcích (viz. Obrázek 6).  

 

Obrázek 6: Přiblížený rastrový obrázek 

3.5.1 Grid 

Tento formát je přímo spojen se společností ESRI. Jeho struktura je daná, skládá se 

z povinných souborů bnd.adf, hdr.adf, sta.adf, vat.adf, log, w001001.adf, w001001x.adf. 

Zobrazuje se s příponou soubor.asc.  

 

Obrázek 7: Grid 
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3.5.2 IMG 

Formát *.img používá jednoduchou komprimaci obrazových dat pomocí metody RLE.  

3.5.3 BMP 

Tento formát je používán aplikacemi MS Windows, obsahuje informace o rozměrech 

obrázku, o počtu použitých barev (2 až 16 miliónů). Nepoužívá kompresi, tím pádem jsou 

snímky *.bmp ve vysoké kvalitě, ale datově velice objemné.  

3.5.4 GIF 

Formát GIF používá bezztrátovou komprimační metodu LZW. Při ukládání souboru se 

barvám přiřadí čísla a obrázek se uloží po řádcích. Umožňuje zobrazit až 256 barev, čili 

8  bitů. Tento formát také umožňuje zvolit jednu barvu jako transparentní či vytvářet 

animace.  

3.5.5 PNG 

PNG formát užívá bezeztrátovou kompresi, zobrazuje barvy z palety RGBA, kde složka A 

značí průhlednost. Je také schopen uložit 256 až 16 miliónů barev, snímky jsou ve vysoké 

kvalitě, ovšem nezabírají tolik místa jako ty ve formátu *.bmp. Na rozdíl od jiných formátů 

není zatížen licenčními poplatky.  

3.5.6 TIFF 

Formát *.tiff (*.tif, *.tff) umožňuje zachovat vysokou kvalitu digitálních snímků a uložit 

více obrázků či vrstev v jednom souboru. Může být komprimován metodou LZW.  

3.5.7 JPEG 

JPEG formát umožňuje zobrazit 24 bitů, čili 224 barev. Jeho komprese je ovšem ztrátová. 

[7][16][17] 
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4 Důsledky hlubinného dobývání 

Data, která jsem dostala k analýze a k následnému zpracování, se týkají oblastí postižených 

těžbou černého uhlí, především v OKR. Těžba měla a stále má na životní prostředí 

v oblastech Ostravska a Karvinska devastující vliv.  

4.1 Projevy 

Hlubinné dobývání se projevuje na okolní krajině mnoha způsoby. Dochází k deformování 

povrchu nad vytěženým územím, takže může dojít i k poničení objektů v okolí. Síla 

destrukce je ovlivněna  

– horninovým složením, 

– odrubanou plochou, 

– mocností sloje, 

– intenzitou dobývacích prací.  

Dochází tedy ke vzniku nové krajiny, protože se na ní podepsaly vysoké odvaly a naopak 

hluboké poklesy. 

4.2 Poklesy 

Při těžbě vzniká spousta odpadu a hmoty, které je zapotřebí potom někam odložit. Proto 

jsou kameny z otvírek a příprav, a hlušina, která vzniká při úpravě uhlí, využívány 

k zaplnění vytěžených míst. Tyto prázdné podzemní prostory mohou být časem zavaleny 

nadložními horninami. Tím pádem dochází k poklesům terénu.  

Na Ostravsku byla těžba ukončena v roce 1994, byly tam zaznamenány poklesy až 

o  20  metrů a předpokládá se, že poklesy se budou projevovat ještě po mnoho let. Ovšem 

situace je tam výrazně lepší než na Karvinsku, kde jsou poklesy více než dvojnásobné 

a  jelikož se na tomto území stále těží, plošná rekultivace se předpokládá až po ukončení 

této činnosti. [4][18]  
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4.3 Odvaly 

Dalším způsobem, jak se zbavit kamenů a hlušiny, je tvorba odvalů. V dnešní době jsou 

odvaly buď zalesněny či přeměněny na stavební plochy a zastavěny. Odvaly obsahují 

spoustu různých hornin jako slepenec, pískovec, jílovec, a zbytky uhlí.  

Poměr hornin a částeček uhlí v hlušině podle [5] závisí na  

– „petrografické skladbě exploatované vrstevní jednotky, 

– technologii hornické činnosti, 

– použité technologii úpravy těženého uhlí z dolu.“  

Na vzduchu dochází rychle k oxidaci, tím pádem existuje nebezpečí samovznícení. Pokud 

je odval stabilizován a po letech otevřen, může opět dojít k požáru. Při požáru dochází 

k úniku zplodin do ovzduší (oxid uhličitý, oxid uhelnatý, oxidy dusíku, atd.) 

a  do  podzemních vod (především rozpustné soli). Naštěstí na Ostravsku a Karvinsku 

hlušiny patří k těm méně náchylným k této činnosti.  

Na Frýdecku a Karvinsku byly hlušiny využívány ke tvorbě kameniva a to pak zase bylo 

využito v dopravním stavitelství ke stavbě pozemních komunikací. Za příznivých 

podmínek jsou tedy hlušiny považovány za významnou druhotnou surovinu. [4][5] 

4.4 Vodní plochy 

Výrazným problémem po těžbě je tvorba zavodněných a zamokřených území. Deprese 

způsobené poklesy jsou zatopeny podzemní a srážkovou vodou, ta nemá jak odtéci. 

Vznikají tak „poklesová jezera (plocha nad 100 m2 a hloubka nad 2 m) a poklesové tůně 

(plocha do 100 m2 a hloubka do 2 m).“ [6]  

Zpočátku docházelo ke znečišťování okolních řek tím, že se do nich vypouštěla voda 

přímo z dolů. Nyní jsou zřízeny čerpací stanice v okolí dolů. 

4.5 Uhelné kaly 

Při úpravě uhlí vznikají uhelné kaly, které se skládají z částeček uhlí a miniaturních 

částeček hornin a kumulují se v odkalištích. Množství kalu se začalo zvyšovat s rozvojem 

kombajnové těžby. Bude ještě mnoho let trvat, než se kaliště zlikvidují bagrováním a poté 

se budou muset rekultivovat. Jejich produkt ovšem může být užitečný v energetice, 
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teplárnách a cementárnách. Dříve se kaly mohly využívat v domácnostech jako topivo, ale 

jelikož tak bylo poškozováno životní prostředí, v současné době to již nelze. [5] 

4.6 Otřesy 

Dalším problémem po ukončení těžební činnosti jsou důlní otřesy, které jsou často citelné 

i  na povrchu. Bohužel nejsou známy prostředky, které by dokázaly otřesy předvídat, či jim 

dokonce předcházet. 

4.7 Únik metanu 

I po uzavření dolů dochází k úniku metanu na povrch. Metan se nahromadí uvnitř dolu 

a  pak různými výstupovými cestami proniká na povrch. Existuje tu riziku výbuchu. Proto 

se začaly budovat regionální odplyňovací systémy.  

4.8 Rekultivace 

Následky důlní činnosti jsou značné, tak je třeba, aby došlo k plošné rekultivaci, čili 

k odstranění negativních důsledků po těžbě, které se na okolní přírodě projevily. Jelikož je 

krajina kolem dolů povětšinou zdevastovaná, jde o to přijít na prostředky a způsoby, jak ji 

dostat do stavu alespoň částečně podobnému jako tomu bylo před těžbou. Toto ovšem není 

jednoduché, je k tomu zapotřebí nejen nemalých finančních prostředků, ale bohužel 

k takovým změnám nemůže dojít ze dne na den. Je nutné postarat se o rekultivaci 

technickou i biologickou, čili o úpravy terénu, i o jeho zpětné oživení formou vysazení 

flory. Je zbytečné, aby tak obrovské plochy ležely ladem. Po té, co bude krajina zase 

oživená, se pro ni jistě najde ať zemědělské či průmyslové využití. 
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5 Prostředek pro práci s geodaty 

5.1 Geografické informační systémy 

GIS slouží pro správu dat a k analyzování geografických informací, které jsou v různých 

datových formátech. Existuje několik různých systémů pro práci s geodaty, pro příklad 

bych uvedla 

– TopoL, český software, který dovede pracovat s vektory i rastry, s 3D daty, dovede 

fotogrammetricky vyhodnocovat, 

– PCI, americký software, který je vhodný pro práci s družicovými snímky 

a  leteckými fotografiemi, 

– IDRISI, což je americký software pro práci s vektory i rastry. [3] 

Pro zpracování získaných dat jsem se rozhodla využít software ArcGis Desktop verze 9.2 

od firmy ESRI. Je ideálním prostředkem k práci s geodaty. Byl mi poskytnut za účelem mé 

bakalářské práce přímo ve škole. Obsahuje tři aplikace, které nám umožňují co 

nejjednodušší a nejpřehlednější práci s geografickými daty. Jedná se o ArcCatalog, 

ArcMap a ArcToolbox.  

5.2 Aplikace 

ArcCatalog nám umožňuje relativně jednoduchou práci přímo s geodaty, s jeho pomocí je 

data možné zobrazit si v různých formátech, třídit je, organizovat a tvořit databáze. Dále je 

možné databázi obohatit o metadata.  

Pomocí aplikace ArcMap můžeme spravovat mapy, tvořit je, editovat. 

ArcToolbox je prostředkem, který obsahuje mnoho nástrojů pro úpravu geodat. [9] 

5.3 Prostředí ArcCatalogu 

Jelikož bylo mým úkolem uspořádání dat dle zvolených kritérií a uložení dat 

do  geodatabáze, seznámila jsem se blíže s aplikací ArcCatalog. Po spuštění této aplikace 

se nám zobrazí dva panely (viz. Obrázek 8). V levé části vidíme stromovou strukturu 

adresářů, ve které je snadné se během chvilky zorientovat. V pravé části vidíme záložky 

Contens, Preview a Metadata. Všechny nám zobrazují obsah označené složky ze stromové 
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struktury, ovšem každá jiným způsobem. Karta Contents obsah, karta Preview náhled 

a  karta Metadata metadata. Karta Preview umožňuje nechat si zobrazit položky 

geograficky či hodnotami v tabulce.  

 

 

Obrázek 8: Úvodní panely v ArcCatalogu 

V horní liště si můžeme vybrat, jak se nám bude obsah složky zobrazovat, zda velkými 

ikonami, seznamem, seznamem s podrobnostmi či miniaturami.  

Dále pokud si zobrazíme náhled mapy, můžeme si pomocí dalších tlačítek na liště mapu 

přiblížit, oddálit, posunout, zpět vycentrovat, zobrazit si ji přímo v aplikaci ArcMap, atd. 

Další tlačítka slouží k úpravě metadat. Záleží na nás, jaké lišty si necháme zviditelnit, 

podle toho, s čím vším budeme pracovat. 

Když si potřebujeme prohlédnout data, nejprve musíme připojit složku s daty 

k ArcCatalogu. Tak můžeme učinit tlačítkem Connect to folder (viz. Obrázek 9). 

 

Obrázek 9: Connect to folder 

Contents Preview Metadata 
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5.4 Personal Geodatabase 

Osobní databáze umožňuje tvorbu databáze s příponou *.mdb, čili se nám zobrazuje 

v počítači třeba pomocí programu MS Access (viz. Obrázek 10). Ovšem dále databázi 

upravovat lze pouze v ArcCatalogu.   

 

Obrázek 10: Osobní databáze v adresáři 

Při tvorbě databáze postupujeme tak, že si nejprve ujasníme, jak budeme data třídit, dále 

máme na výběr, zda vytvořit Feature Dataset nebo Feature Class. Do Feature Dataset 

vkládáme prvky, které spolu obsahově souvisí, v každém by měl být alespoň jeden Feature 

Class (třída prvků). 

 

Obrázek 11: Ikona databáze v prostředí ArcCatalogu 

Do Personal Database můžeme importovat:   

– Feature Class (single), 

– Feature Class (multiple), 

– Table (single), 

– Table (multiple), 

– Raster Datasets, 

– Raster Datasets (mosaic). 

Pokud chceme databázi zálohovat a potřebujeme ji zkopírovat, je jednoduchým řešením 

použití aplikace ArcToolbox, kde vybereme Data Management > Tools > General > Copy. 

Následně vybereme databázi ke zkopírování a její umístění.  

5.4.1 MS Access 

Jak jsem se již zmínila, výsledná osobní geodatabáze je ve formátu *.mdb. Program 

Access, kterým je možné si geodatabázi zobrazit, je součástí balíčku Microsoft Office. Je 
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to produkt, který umožňuje práci s databázemi. Díky němu je možné vytvářet tabulky, 

propojovat je, definovat vztahy mezi nimi, vytvářet formuláře a dotazy. 

5.5 ArcSED 

Vytvořila jsem ukázku s daty ve formě Personal Geodatabase. Je určena pro běžného 

uživatele, kterému postačuje databáze pouze pro lokální užití. Další formou geodatabáze, 

která jde v aplikaci ArcCatalog vytvořit, je víceuživatelská relační databáze- ArcSDE, 

která nám umožňuje pracovat na příklad s MS SQL Server. 

5.5.1 MS SQL server 

Jedná se o databázový server firmy Microsoft. Jedná se o relační databázi typu klient- 

server. Obsahuje databázový jazyk SQL. Pokud je klient připojen na SQL server, je nám 

umožněno s jazykem SQL pracovat. [21] 

Umožňuje provádět spoustu operací s daty, jako vytvářet dotazy, vyhledávat, 

synchronizovat, generovat sestavy a vytvářet analýzy. [22] 
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6 Zpracování dat 

Složka Data, kterou jsem dostala k rozpracování má velikost 2, 22 GB, obsahuje 

26  284  souborů a 732 složek. Jak jsem se již zmínila v kapitole 1, zadaná data se týkají 

oblastí postižených těžbou černého uhlí. Jedná se o data z mnoha zdrojů a časových 

období, tudíž jsem z nich vybrala jednu oblast, která je výrazně poničená, a data týkající se 

této oblasti jsem uložila do Personal Geodatabase.  

6.1 Oblast Lazy 

Pro uložení do geodatabáze jsem si vybrala oblast Lazy. Rozkládá se na území Orlové 

a  Karviné, na obrázku je označena červeně. Její dominantou je Důl Lazy.  

 

Obrázek 12: Oblast Lazy, zdroj <www.mapy.cz> 

6.1.1 Důl Lazy 

Pokud bych se měla zmínit o historii tohoto dolu, dostáváme se do období konce 

19.  století, přesněji rok 1890, kdy byl založen důl s názvem Nová jáma. O 60 let později 

v roce 1950 byl přejmenován na Antonín Zápotocký a až v roce 1991 na Důl Lazy. 

Nakonec v roce 1995 byl sloučen do jednoho závodu s doly Dukla a František. Hlubinné 

dobývání v Dolu František bylo ukončeno v roce 1999 a Důl Dukla od roku 2006 patří 

pod  Důl Paskov. Od roku 2008 je Důl Lazy spojen s Dolem Jan Karel (dříve ČSA) 

v Důl  Karviná (viz. Obrázek 13, Příloha 2). 
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Obrázek 13: Důl Lazy v současné době 

6.1.2 Obec Lazy 

Před druhou světovou válkou měla obec Lazy kolem 9000 obyvatel, její dominantou byl 

samozřejmě důl Nová Jáma. Kvůli hornické činnosti začaly být poškozovány okolní domy 

a architektura, stěny začaly praskat, objevily se několikacentimetrové trhliny a statika byla 

narušena. Na pozemky prosákla spodní voda a tak došlo k zatopení zahrad. Tím pádem 

bylo rozhodnuto o likvidaci této obce a obyvatelé byli nuceni se přestěhovat. Dnes 

můžeme jen podle trosek cest a chodníků tušit, jak to zde vypadalo před tím, než se na 

tomto území takto podepsal rozvoj těžební činnosti. [19] 

Jako příklad změn na tomto území bych ráda uvedla Gymnázium s polským jazykem 

vyučovacím, které bylo v oblasti Orlová- Lazy až do roku 1992 (viz. Obrázek 14). To 

přestalo být bezpečné, jelikož jeho statika byla narušena, a tak bylo gymnázium převedeno 

do Karviné v roce 1993. 
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Obrázek 14: Polské gymnázium před rokem 1992, zdroj [20] 

V současné době můžeme na místě tohoto gymnázia najít jen trosky schodiště, budovy jsou 

nenávratně pryč (viz. Obrázek 15), cesta vedoucí k hlavní silnici je nyní k nepoznání 

(viz.  Příloha 3).  

 

Obrázek 15: Území v současné době 

 

 

Schodiště 

Schodiště 
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6.2 Analýza ostatních dat 

Některé informace byly pro mě srozumitelnější, některé méně, pokusím se alespoň velice 

zhruba nastínit, čeho se ostatní data týkají. 

6.2.1 Data\data_model\surpac  

Surpac je software užívaný těžebními organizacemi pro plánování a řízení těžby.  

Surpac Vision je systém určený pro zobrazování lomů a dolů v 3D prostoru, tím pádem si 

můžeme namodelovat dopad těžební činnosti na krajinu. [23] 

6.2.2 Data\data_model\vrml 

Jak nám napovídá anglický původ zkratky VRML, jedná se o jazyk, který je určen 

pro  popis virtuální reality, scén v trojrozměrném prostoru. Data jsou uložena v souborech 

typu *.wrl nebo *.wgz. Jedná se o textové soubory, které je možné snadno změnit 

v běžném textovém editoru. [24]  

6.2.3 Data\DMU25 

Podle [25] je DMÚ 25 „digitální model území 1:25 000 a je součástí Vojenského 

informačního systému.“ Jedná se o podrobnou a rozsáhlou databázi zaměřenou na prvky 

plošného charakteru. Některá její data jsou ovšem duplicitní. 

6.2.4 Data\originalni_data\Zabaged 

Zabaged je také o digitální model území ČR, ovšem v měřítku 1:10 000 a byl vytvořen 

Zeměměřičským úřadem. Neobsahuje duplicitní data. [25] 

6.2.5 Data\Stabilni katastr 1873 

Stabilní katastr vznikal na počátku 19. století v letech 1826- 1836 a bylo v něm zaznačeno 

tehdejší území Čech a Moravy v měřítku 1: 2880. Samozřejmě bylo nutné, aby jeho 

informace byly neustále aktualizovány. Ze stabilního katastru vychází většina našich 

nynějších map. [26] 
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6.2.6 Data\arccr500 

ArcČR 500 je digitální vektorová geografická databáze České republiky v měřítku      

1: 500 000. Výchozím geodetickým souřadnicovým systémem je v tomto případě JTSK. 

Z následující tabulky můžeme rozpoznat, jaké geografické prvky databáze zahrnuje. 

Tabulka 2: Vysvětlivky zkratek geografických prvk ů 

Zkratka 

geografického 

prvku  

Plný název 

geografického 

prvku  

Zkratka 

geografického 

prvku  

Plný název 

geografického 

prvku  

hp Hraniční přechod baziny Rašeliniště a bažiny 

kladtm 
Klad listů 

topografické mapy 
lesy Lesy 

kladzm 
Klad listů základní 

mapy 
letiste Veřejná letiště 

sidlap Plochy sídel silnice Silniční síť 

sidlab Prvky bodových sídel vody Vodní toky a plochy 

zuj 
Základní územní 

jednotka 
zujb 

Body základních 

územních jednotek 

kraje Kraje m_casti Městské části 

obce 
Obce a vojenské 

újezdy 
pu 

Obce s pověřeným 

úřadem 

vod_pl Vodní plochy vod_tok Vodní toky 

vrstev Vrstevnice vysky Výškové body 

zel_stan 
Železniční stanice a 

zastávky 
okresy Okresy 

fu Finanční úřady zelez 
Železniční tratě a 

lanové dráhy 

m_obvody Městské obvody zemsit Zeměpisná síť 
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6.2.7 Data\IMGE\DMT\CSM 

Důl ČSM začali stavět a hloubit koncem padesátých let 20. století, k otevření došlo až 

v roce 1968. Je rozdělen na severní a jižní závod. Dobývací prostor zasahuje do území obcí 

Stonava, Karviná, Albrechtice a Chotěbuz. Předpokládá se, že bude činný až do roku 2028. 

[18] 

6.2.8 Data\mzp\louky30 

Obec Louky nad Olší bývala severně od dnešní obce Karviná - Louky. Musela být 

vystěhována stejně jako obec Lazy v důsledku důlní činnosti. Její krajina byla nenávratně 

poškozena poklesy a nyní je na jejím území pouze kostel Sv. Barbory. Ten je ve vlastnictví 

OKD. Jeho stabilita je ovšem narušena poklesy, předpokládá se jeho brzké zřícení, tudíž 

není veřejnosti přístupný.  

6.3 Zpracovávaná data 

Při tvorbě geodatabáze jsem se zabývala konkrétně těmito složkami, z poskytnuté složky 

Data:  

– Data\DKM\Lazy_vyrez\covers, 

– Data\IMGE\vektory, 

– Data\IMGE\poklesy\lazy\lazy-2010, 

– Data\IMGE\poklesy\lazy\lazy-2002, 

– Data\snimky_OKD\DP_LAZY. 

Zvolená data se týkají dobývacího prostoru Dolu Lazy - poklesů zaznamenaných v roce 

2002, když byly ještě v celku nepatrné a předpokládaných poklesů v roce 2010.  

6.3.1 Ukázka se zpracovávanými daty 

Jako příklad bych uvedla převedení dat v CAD formátu ze složky Data\IMGE\vektory. 

V adresáři zobrazeném v průzkumníku Windows vypadala původně data takto 

(viz.  Obrázek 16). 
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Obrázek 16: Zobrazení dat v adresáři 

Po připojení složky v ArcCatalogu se data zobrazovala ve stromové struktuře takto 

(viz.  Obrázek 17). 

 

Obrázek 17: Zobrazení dat ve stromové struktuře ArcCatalogu 

Pro představu a ukázku práce s ArcCatalogem uvádím výřez zobrazení části dat v CAD 

formátu v kartě Preview (viz. Obrázek 18). Můžeme zde vidět některé dobývací prostory 

a  doly z OKD, konkrétně i Důl Lazy. 

 

Obrázek 18: Výřez z karty Preview 
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Dále jsem v Personal Database vytvořila nový Feature Dataset, do kterého jsem 

importovala zvolená data v CAD formátu. Výslednou část databáze můžete vidět zde 

(viz.  Obrázek 19) a vzhled celé Personal Databaze na dalším obrázku (viz. Obrázek 20). 

 

Obrázek 19: Data převedená do Personal Geodatabase 

 

Obrázek 20: Celá Personal Geodatabase 
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7 Závěr 

Zpracování datové základny pro podporu obnovy krajiny je svým rozsahem úloha, která 

přesahuje rozsah bakalářské práce. Jedná se o komplexní úlohu, jejíž součástí je vytvoření 

datového modelu, návrh a realizace databáze pracující s geografickými daty a následně její 

implementace nad reálnými daty. Data z oblasti OKR, která jsem měla k dispozici, jsou 

uložena v různých formátech, pořízena v různých časových obdobích a mají velikost více 

než 2 GB. 

Z těchto důvodů jsem se po konzultaci s vedoucím své bakalářské práce zaměřila 

na  zpracování části této problematiky tak, aby na tuto práci mohly navázat další 

bakalářské (diplomové) práce, aby se celá tato problematika vyřešila komplexně. 

Rozebrala jsem užité datové formáty, popsala jsem prostředí aplikace ArcCatalog, se 

kterou jsem naučila pracovat. Nastínila jsem problematiku devastace a rekultivace krajiny 

po ukončení důlní činnosti.  

V poslední části práce jsem se zabývala analýzou ostatních dat, která mi byla poskytnuta. 

Z rozsáhlé množiny dat jsem zvolila oblast v okolí Dolu Lazy, která je značně postižena 

důlní činností. Zvolený vzorek dat jsem zpracovala pomocí aplikace ArcCatalog. 

Bakalářská práce přináší nástin metody, jak zpracovávat různorodá data týkající se 

rekultivací, získaná z různých zdrojů v různých formátech. 

Pro další řešení dané problematiky doporučuji v navazujících bakalářských pracích řešit 

metody, jak s geografickými daty dále pracovat (třídění, vyhledávaní informací). 
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12 Přílohy 

12.1 Příloha 1 

Při příjezdu k území Lazy je varování před důlními vlivy. 

 

Příloha 1: Důlní vlivy 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šárka Jasková: Datová základna pro obnovu krajiny 

32 

2008/2009 

12.2 Příloha 2 

Takto vypadá Důl Lazy v současnosti. 

 

Příloha 2: Důl Lazy 
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12.3 Příloha 3 

Toto kdysi bývala cesta vedoucí z gymnázia ke hlavní silnici, nyní zatopené území. 

 

Příloha 3: Bývalá cesta  
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