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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá tvorbou a vizualizací vápencového tělesa lomu Kotouč 

v dobývacím prostoru Štramberk I.  

Obsah lze tématicky rozčlenit na část geologickou a část praktickou. První dvě kapitoly 

jsou věnovány seznámení s historií těžby a s geologickou stavbou tělesa štramberského 

vápence a jeho blízkého okolí. Druhá část je zaměřena na úpravu a zpracování zdrojových 

dat v programu ArcMap. Jedná se o import dat, jejich editaci a tvorbu TINu. Dále zanesení 

hlavních tektonických systémů a dokumentačních bodů vybraných zájmových lokalit do 

digitálního modelu. Součástí práce je rovněž konečná vizualizace lomu Kotouč v prostředí 

aplikace ArcScene. 

 

Klí čová slova: lom, digitální model, štramberské vápence, Kotouč. 
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ANNOTATION 

This thesis deals with creation and visualization of the limestone block of Kotouč 

quarry in mining area Štramberk I. 

The content is thematically divided into geological part and practical part. The first two 

chapters are devoted to familiarization with the history of mining and with geological 

structure of the Štramberk’s limestone block and its vicinity. The second part focuses on 

the preparation and processing of source data in ArcMap software. These are the data 

import, their editing and creation of TIN. The following steps are record of the main 

tectonic systems and the documentation points of selected sites of interest into the digital 

model. An integral part of this work is also the final visualization of the Kotouč quarry in 

ArcScene application environment. 

 

Keywords: quarry, digital model, Štramberk limestone, Kotouč. 
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SEZNAM ZKRATEK 

CAD   Počítačem podporované projektování (computer aided drawing/design) 

DXF   Drawing Interchange Format, souborový formát 

ESRI   Environmental Systems Research Institute 

GIS    Geografický informační systém 

JPEG   Joint Photographic Experts Group, souborový formát 

OGC   Open Geospatial Consortium 

PNG   Přenosná síťová grafika (portable network graphics) , souborový formát 

S-JTSK Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

TIFF   Tag Image File Format, souborový formát 

TIN   Nepravidelná trojúhelníková síť (triangulated irregular network)  

WMS  Webová mapová služba (web map service) 
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1. ÚVOD 

Štramberské uši, Štramberská trúba nebo jeskyně Šipka jsou typická místa, kam směřují 

návštěvníci historického města Štramberk, nacházejícího se v podbeskydské pahorkatině. 

Neméně významnou lokalitou, pro běžné návštěvníky ovšem nepřístupnou, je území lomu 

Kotouč. Stále aktivní lom těží vysokoprocentní vápence, v niž se hojně nacházejí fosilní 

pozůstatky z jurského a křídového období. Samotná oblast lomu má značně složité 

tektonické a litologické poměry.  

Předmětem mé diplomové práce bylo nejen seznámení s těmito poměry ale i vytvoření 

digitálního modelu lomu Kotouč. K tomuto účelu mi posloužily poskytnutá data firmy 

Kotouč Štramber spol, s r.o., jejíž historie je těsně spjata s dobývacím prostorem. 

Analytickým nástrojem pro tvorbu modelu byl produkt americké firmy ESRI Inc. ArcGIS 

Desktop 9.2. Jeho aplikace ArcMap poskytla potřebné nástroje pro tvorbu a získávání 

informací z mapy, jednoduché nástroje pro editaci a prostorové operace. 

1.1. CÍL PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je popis geologické stavby oblasti obce Štramberk a 

vytvoření digitálního modelu terénu lomu Kotouč s využitím softwarových nástrojů firmy 

ESRI. 

 

Tvorba digitálního modelu geologické stavby vápencového tělesa lomu Kotouč sestává 

z následujících kroků. 

� Seznámení s geologickou stavbou v oblasti lomu Kotouč. 

� Příprava dat pro vytvoření modelu vápencového tělesa a povrchu lomu. 

� Vytvoření digitálního modelu s hlavními zlomovými systémy a dokumentačními 

body. 

� Model bude obsahovat dokumentační body vybraných zájmových míst 

s fotodokumentací a popisem. 

 

Použitelné datové zdroje: 

� Účelová mapa lomu – analogová mapa. 
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� 2D data souborového formátu DXF. 

� Popisy dokumentačních bodů a fotodokumentace. 

1.2. LOM KOTOUČ VE ŠTRAMBERKU 

Těžba štramberských vápenců v současnosti probíhá v blízkosti historického města 

Štramberk, v okrese Nový Jičín. V katastrálním území obce Ženklavy je umístěn samotný 

lom Kotouč, jehož profil je dán způsobem těžby. Jedná se o jámový lom tvořený devíti 

etážemi. Jeho provozovatelem je firma Kotouč Štramberk spol. s r.o. 

 

 

Obr. 1 – Pohled na lom Kotouč ve Štramberku (http://www.kotouc.cz/fotogalerie). 

 

Danou oblast provází těžba vápence jíž od středověku. Dobývání však probíhalo na lépe 

přístupných místech Zámeckého vrchu a Skalky. V místech jsou do teď vidět zbytky po 

zásahu člověka v podobě opuštěných lomů. 

V roce 1881 byl otevřen lom s vysokoprocentním vápencem v jižní části vrchu Kotouč. 

Majitelem se stala společnost bratří Guttmannů, pocházející z Vídně. V souvislosti se 

zahájením těžby byla postavena i železniční trať ze Štramberka do Studénky navazující na 

hlavní trať Přerov - Ostrava. Vytěžený vápenec se tak začal dopravovat přímo do 

Vítkovických železáren. 

Kámen se v počátcích dobýval ručně pomocí vrtacích tyčí. Po vyvrtání 1,5 m hlubokého 

otvoru byl do díry vložen dynamit a kámen byl odstřelen. Poté byl ručně nakládán na 
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vagóny. Vápno se ze začátku pálilo v kruhových pecích, později v 50. a 60. letech 20. stol. 

výroba přešla na mechanizovanou těžbu a výstavbu šachtových pecí na vápno. V roce 1912 

byla v bezprostřední blízkosti postavena cementárna za účelem zpracování nehutních 

vápenců a drobných frakcí. Výroba probíhala až do roku 1997, kdy došlo k uzavření 

cementárny. 

V současnosti je společnost, jejíž většinovým vlastníkem je firma LASSELSBERGER, 

s. r. o. Plzeň, výrobcem stavebního materiálu. Dále vyrábí kusový vápenec tříděný, 

určený pro odsiřování tepelných elektráren, tepláren, pro hutní, chemickou a 

potravinářskou výrobu, mletý vápenec pro zemědělství, důlní a chemickou výrobu a k 

odlučování oxidů síry z kouřových plynů fluidních kotlů tepláren a elektráren, vápno 

vzdušné bílé kusové pro hutní a stavební výrobu, vápno vzdušné bílé velmi jemně mleté 

pro stavební účely, pro odsiřování, vápenný hydrát pro stavebnictví a úpravu pitné vody a 

mletá struska do maltových a betonových směsí. 

Do dnešní doby těžba a zpracování vápence zcela změnila přirozený charakter jižní části 

Kotouče, včetně vrcholové části – vrchu Homole. Změny horninového prostředí a reliéfu 

jsou nevratné, ale u dalších složek krajiny je možná jejich revitalizace. V budoucnu by se 

oblast rekultivace mohla dočkat značné změny např. na sportovně - rekreační areál. 

 

 

Obr. 2 - Repatriovaný jasoň červenooký (Parnassius apollo)      

 symbol společnosti Kotouč Štramberk s r.o. (Prosický, 2006). 

 



Silvie Vojtková:  Digitální model vápencového tělesa lomu Kotouč 

2010 9 

2. GEOLOGIE OBLASTI 

2.1. GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY ÚZEMÍ 

Sledovaná oblast se nachází v karpatské části České republiky a je zařazena do 

následujících geomorfologických celků (Demek et al., 2006): 

 

Provincie:    Západní Karpaty 

Soustava:    Vnější Západní Karpaty 

Podsoustava:   Západobeskydské podhůří 

Celek:      Podbeskydská pahorkatina 

Podcelek:     Štramberská vrchovina 

Okrsek:      Ženklavská kotlina 

 

Podcelek Štramberská vrchovina má charakter členité vrchoviny s plošným rozšířením 

148 km2. Současný povrchový tvar se dochoval zejména ze čtvrtohor, kdy morfologický 

vývoj reliéfu vrchoviny byl ovlivněn periglaciálním klimatem. Do oblasti svým okrajem 

pronikl v halštrovském (před cca 500. tis. lety) a sálském (před cca 250 tis. lety) období 

kontinentální ledovec ze severní Evropy, který se zastavil o severní svahy Bílé hory. 

Geologická struktura vrchoviny je budovaná zvrásněnými flyšovými pískovci, slepenci, 

jílovci a jílovitými břidlicemi ždánicko-podslezského a slezského příkrovu. Různý stupeň 

odolnosti vrstev je pak příčinou členitého reliéfu. Erozní procesy relativně rychle 

odstraňovaly pískovce a břidlice. Odolnější tělesa štramberských vápenců odolávala erozi 

a v reliéfu zůstala vypreparována v podobě suků a kozích hřbetů. 

Ve střední části podcelku leží oblast Ženklavské kotliny, která je dnes erozně denudační 

sníženinou. Na dně kotliny je fluviálně akumulační povrch a na svazích soliflukční plášť 

(Frübauerové et. al., 2010). 
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2.2. GEOLOGICKÁ STAVBA 

Karpatská soustava zformována procesy alpinské orogeneze zasahuje na naše území 

svou vnější části Západních Karpat, tvořená příkrovy mezozoických a  terciérních hornin, 

tj. tzv. flyšových Karpat. Flyšové pásmo Západních Karpat zabírá v. část Moravy a 

Slezska. Přestavuje složitý příkrovový alochton, jehož sedimenty byly za horotvorných 

pohybů koncem paleogénu a v miocénu zvrásněny a dalekosáhle přesunuty k SZ v podobě 

příkrovů na kratogenní předpolí. Příkrovy byly na sebe nasunovány ve směru od centra 

pohoří k periferii ve velmi plochých strukturách a násunové plochy byly většinou téměř 

horizontální, proto jsou jednotlivé skupiny příkrovů uloženy nad sebou. Ve směru od 

nejvýše ležících k nižším je to skupina příkrovů vnitřní magurské jednotky a podní vnější 

krosněnská jednotka. 

Vnější skupina příkrovů je tvořena od okraje dovnitř Karpat faciálně tektonickými 

jednotkami pouzdřanskou, ždánickou, podslezskou, slezskou, zdouneckou a 

předmagurskou. 

Podslezská jednotka je nejvíce rozšířena v Podbeskydské pahorkatině na severní 

Moravě. V průběhu štýrské horotvorné fáze byla pod tlakem slezské jednotky nasunuta na 

karpatskou předhlubeň a byla četnými vrty prokázána v tektonickém podkladu slezské 

jednotky. Vystupuje v předpolí slezské jednotky a uvnitř této jednotky v tektonických 

oknech ženklavském, frýdlanském a třineckém. Hlavním rozšířením slezské jednotky je 

v Podbeskydské pahorkatině a v Moravskoslezských Beskydech. 

Alochtonní příkrovová stavba slezské a podslezské jednotky byla orogenními pohyby 

do prostoru Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny dopravena ve 

středním miocénu – mezi karpatem a spodním badenem. Délka přesunutí ověřená vrty se 

na jižní Moravě blíží 20 km, na severní Moravě až 30 km, z hlediska pohybu litosférických 

desek lze však usuzovat i na transport podstatně větší. Obě tyto jednotky dříve ležely v 

okrajových částech druhohorního a třetihorního oceánu Tethys, několik stovek kilometrů 

od míst svého dnešního výskytu. 

Původní pozice sedimentačních prostorů slezské a podslezské jednotky není přesně 

známa. Především rozbor valounového materiálu ukazuje, že jejich sedimentační prostory 

spočívaly na epivariské platformě, která na rozdíl od její části, zakryté dnes nasunutými 

příkrovy, označované Rothem (1964a, 1980a) jako platformní blok moravských 
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předhlubní, ztráta pravděpodobně svou autonomii již v počátečním stadiu 

paleogeografického a paleotektonického vývoje vnějších Karpat. 

Současná povrchová geologická stavba Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské 

pahorkatiny nese znaky vyvrásněného pohoří. Přímé doklady o vývoji tohoto horstva po 

ukončení vrásnění v mladoštýtské fázi až do uložení sedimentů kvartéru (v rissku) však 

chybějí. 

2.3. SLEZSKÁ JEDNOTKA 

Slezská jednotka je rozšířena na severní Moravě a ve Slezsku, kde tvoří reliéf 

Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydskou pahorkatinu. Sedimentace probíhala ve 

stratigrafickém rozsahu od malmu až do oligocénu. 

Uloženiny jednotky jsou horizontálně i vertikálně značně faciálně diferencované. Ve 

vertikálním směru lze generelně vyčlenit dva základní celky: spodní (oxford [?] až nižší 

cenoman), který je v podstatě pelitický, s převážně zastřeným flyšovým vývojem nebo 

vývojem neflyšovým a svrchní (cenoman až oligocén), s typickým flyšovým vývojem, 

když slezský sedimentační prostor dozrál ve svrchní křídě ve vyhraněný flyšový trog (v 

beskydský příkop – podle Menčíka et al., 1983, Dopita et al., 1997).  

V horizontálním směru podle faciálního vývoje a tektonické pozice rozlišil Eliáš (1970) 

následující tři vývoje (Obr.3): 

� kelčský (Eliáš 1970) je vázán na sz. okrajovou část slezské jednotky. Jeho 

redukovaná mocnost (700 – 900 m) je tvořena pelitickými uloženinami 

křídového stáří. Se sousedním bašským vývojem má společné hradišťské 

souvrství a veřovické souvrství. 

� bašský (Matějka a Roth, 1955) představuje úpatní facii s vrstevním sledem 

tithon – paleocén. Jsou v něm vymezovány – štramberské (tithon) a kopřivnické 

(svrchní tithon - valangin) vápence, hradišťské souvrství ve faciji kotoučské 

(jura - cenoman) a ve faciji chlebovické (valangin - alb). Mocnost celé 

sekvence (malm – křída) se odhaduje na 1600 – 1800 m. 

� godulský (Matějka a Roth, 1949) s kompletním vrstevním sledem (svrchní  

jura - oligocén) a maximální mocností až 6000 m přestavuje vnitřní část 

sedimentární výplně slezského bazénu. Spodní, pelitická část vrstevního sledu, 

vyvíjející se od malmu, bývá označována jako černý flyš. Ve svrchní části 
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(cenoman až oligocén) dominuje typický flyš proximálních turbiditů (Stráník et 

al., 1993). 

 

 

Obr. 3 – Litostratigrafie podslezské a slezské jednotky (upraveno podle Straníka et al. 

1993). 

 

S ohledem na zaměření diplomové práce budou v následujícím textu podrobněji 

rozepsány litostratigrafické jednotky bašského vývoje, týkající se oblasti lomu Kotouč ve 

Štramberku. 
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2.4. BAŠSKÝ VÝVOJ SLEZSKÉ JEDNOTKY 

V bašském vývoji slezské jednotky se v nejvyšší juře a ve spodní křídě uložily na svahu 

a úpatí bašské elevace uloženiny hradišťského souvrství. Faciálně různorodé souvrství má 

stratigrafický rozsah berrias – cenoman a dosahuje mocnosti 500 – 600 m. Eliáš (1970) 

odlišil v hradišťském souvrství kotoučskou facii s převahou tmavých vápnitých jílovců, 

které jsou vázány na svah karbonátové plošiny v okolí Štramberka. Dále na chlebovickou 

facii s tmavými jílovci, laminovanými pískovci a slepenci často skluzového charakteru. 

Následně se na chlebovické slepence ukládalo bašské souvrství. Je budováno 500 m 

mocnýmí, především středně až hrubě rytmickými písčito-vápencovými turbidity, zčásti se 

spongiovými rohovci. V nejvyšších částech rytmických sekvecí přecházejí zrnité partie do 

vápnitých nebo nevápnitých pelagitů. 

Sedimentaci zakončuje palkovické souvrství (coniac - paleocén). Reprezentuje hrubě 

písčitý flyš tvořený rytmickým střídáním pískovců, slepenců a tmavošedých jílovců. Jsou 

to úpatní sedimenty podmořského kužele, progradujícího směrem do pánve (Eliáš 1970). 

V oblasti Štramberka je vrstevní sled na bázi tvořen štramberským vápencem a jeho 

doprovodnými křídovými sedimenty (Obr.4). 

 

 

 

Obr. 4 – Statigrafie svrchní jury – 

spodní křídy v tělesech 

štramberského vápence (podle 

Houši, 1976, in Menšík, 1983). 

 
ch – zóna s Chitinoidella,  
A – zóna s Crassiacollaria,  
B – zóna s Calpinella alpina,  
C –  zóna  s  Calpionella elliptica,  
D - zóna s Calpionellopsis,  
E – zóna s Calpionellotes darderi 
(Menšík et al) 
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2.4.1. ŠTRAMBERSKÝ VÁPENEC 

Stěny lomu Kotouč jsou z větší části budovány vápenci z období svrchní jury až 

nejnižší křídy, které získaly jméno po blízkém historickém městě Štramberk. Štramberské 

vápence jsou interpretovány jako akumulace vápencového detritu, který vznikal 

rozrušováním korálových útesů. Tyto útesy zřejmě pokrývaly karbonátovou plošinu bašské 

elevace na vnějším okraji sedimentačního prostoru slezské jednotky. Původní rifový 

komplex je v současnosti znám výskyty, které představují synsedimentární odvaly 

vápnitého detritu organického původu z okolí bioherm. Lze v nich najít i velké korálové 

trsy nebo i výskyty biolitického vápence tvořeného přisedlými kostrami organismů 

fosilizovanými v místě, na kterém tyto organismy žily. Ve všech zjištěných případech však 

jde o izolované korálové trsy či bloky vápence, urvané z původních korálových útesů a 

transportované do oblasti sedimentace detritu pod vlastní biohermou. 

Štramberské vápence (Obr.5) se vyskytují v barvě šedé, světlé šedé až bělošedé. 

Vysokoprocentní vápenec je jemně až středně zrnitý biosparitický či biomikritický, místy 

brekciovitý. Tvořen je polohami, čočkami a šmouhami, někdy hnízdy biogenního 

vápnitého detritu různé zrnitosti v rozmezí od 0,5 – 1 mm. Vápence se dnes vyskytují 

v několika blocích většinou těžených lomy (Obr.6). 

 

 

Obr. 5 – Štramberský vápenec (Foto: S. Vojtková, 2009). 
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Vápence jsou velmi bohaté na fosilie. Zjištěny byly téměř všechny hlavní skupiny 

druhohorních bezobratlých živočichů, vzácněji též obratlovců a řas. Hojný obsah řadí 

Štramberk k nejbohatším evropským mezozoickým paleontologickým nalezištím, ve 

kterém bylo popsáno téměř 600 druhů fauny. Mezi nejcharakterističtější náleží korály a 

tlustoskořepatí mlži. Nižší rostlinstvo reprezentují zejména horninotvorné vápenité řasy. Z 

prvoků jsou zastoupeny foraminifery a stratigraficky velmi důležití nálevníci (kalpionely). 

K mnohobuněčným patří např. živočišné houby, láčkovci (především šestičetné korály), 

červi, členovci (zejména rakovce), břichonožci, hlavonožci (z nich jak stratigraficky 

významní amoniti, tak aptychy, loděnkovití a belemniti), mechovky, ramenonožci, lilijice, 

ježovky, zuby rybovitých obratlovců aj. 

 

 

Obr. 6 – Rozmístění vápencových těles v okolí Štramberka s výskytem kalpionel  
   (podle Houši in Menčík et al., 1993). 

 
1 – štramberský vápenec bez kalpionel, 2 – štramberský vápenec s Chitinoidella, 
3 – štramberský vápenec s Crassicollaria, 4 – štramberský vápenec s Calpionella alpina, 
5 – olivetský vápenec s Calpionella apina, 6 – olivetský vápenec s Calpionella elliptica, 
7 – olivetský vápenec s Calpionellopsis, 8 – olivetský vápenec s Calpionellotes darderi. 
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Veškerá fauna pochází ze sublitorálu, nejhojnější jsou formy charakterizující 

infralitorál. Některé hermatypické druhy korálů mohly snad zasahovat až na spodní hranici 

eulitorálu. 

Štramberský vápenec je pronikán četnými trhlinami, rozsedlinami a dutinami, které jsou 

vyplňovány odlišnými, pestře zbarvenými slínitými vápenci a jílovci. Lze rozlišit čtyři 

základní typy výplní: 

 

� olivetské vápence - slínité vápence zelenavého zbarvení, 

� kopřivnické vápence – detritický vápenec červeného zbarvení, 

� plaňavské souvrství - tmavošedé jílovce, 

� chlebovický slepenec. 

 

Přes proslulost této lokality názory na vznik vápencových akumulací uváděné v 

literatuře jsou nejednotné. Proti sobě stojí dva odlišné názory: 

� Matějka, Roth (1955), Houša (1975), Menčík et al. (1983) aj. považovali hlavní 

výskyty štramberského vápence za tektonické útržky odloučené od bašské 

kordilery, vyvlečené na bázi bašského příkrovu. 

� Eliáš, Stráník (1963), Eliáš (1970) aj. vysvětlují výskyty vápence jako olistolity 

– obří bloky přemístěné z karbonátové plošiny do úpatních sedimentů. 
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2.4.2. OLIVETSKÝ VÁPENEC 

K spodnokřídovým horninám vyskytující se v lomu Kotouč patří olivetský vápenec, 

(Obr.7) který je zastoupen nejsvrchnějším tithónem, berriasem, spodním a zčásti i 

svrchním valanginem. Jedná se nejčastěji o šedozelené, modrošedé, ale i hnědočervené, 

vzácně až černošedé mikritické, biomikritické vápence s jílovitou příměsí, která je 

zabarvuje. 

Na Kotouči se olivetské vápence in situ zachovaly jen v některých rozsedlinách 

širokých od 20 – 30 cm, ale i přes 1 m, přičemž je lze sledovat ve stěnách etáží na 

několikasetmetrové vzdálenosti. Nejhojnější jsou v západní části lomu Kotouč na stěnách 

3., 4. a 5. etáže (Houša, 1976), kde mají obyčejně směr h 2-4/60-80 JV. 

Rozsedliny byly vyplněny v několika za sebou jdoucích etapách rozevírání a olivetské 

vápence v nich proto tvoří několik generací, zpravidla litologicky i barevně poněkud 

odlišných (Houša, 1965). Vyskytují se ve třech modifikacích - vápence kalové, 

organodetritické a brekciovité. 

 

 

Obr. 7 – Olivetský vápenec (Foto: P. Skupien, 2007). 

 

Kalové vápence jsou nevrstevnaté, občas hrubě laminované, kusovitě odlučné a někdy 

žlutavě větrají. Stoupající příměsí organického detritu (hlavně kosterních elementů lilijic a 

ježovek) přecházejí až do organodetritického olivetského vápence, který obsahuje bohatou 

faunu. Brekciovitý vápenec obsahuje úlomky štramberského vápence i ostrohranné úlomky 
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kalového olivetského vápence. K nejstarší generaci výplně rozsedlin patři velmi jemný, 

zelenošedý až modravě šedý mikritový vápenec, bez makrofaunistických zbytků, zřídka s 

ostrohrannými útržky štramberského vápence. 

Zbytky fauny byly zjištěny v rozsedlinách olivetských vápenců a zvláště ve valounech 

či úlomkách v mladších formacích štramberské spodní křídy. Z amonitů se jedná o 

valanginské formy např. rody Platylenticeras, Neocomites, Kilianella a další (Houša, 

1976). Spolu s nimi se vyskytují četní brachiopodi, zbytky lilijic, ostny ježovek, úlomky 

schránek mlžů, ramenonožců atd. Mikrofauna mikritových olivetských vápenců zahrnuje 

např. asociaci Calpionella alpina, Crassicollaria parvula, Calpionellopsis oblonga atd. 

 

2.4.3. KOPŘIVNICKÝ VÁPENEC 

Ve spodní křídě pokračovala v části bašské elevace mělkovodní sedimentace. Vrchol 

karbonátové plošiny byl tvořen štramberskými vápenci pokrytými povlakem olivetských 

vápenců. Činností vln docházelo k rozrušování podloží, jehož úlomky tvoří podstatnou část 

kopřivnických vápenců. 

Kopřivnické vápence (valangin) jsou vyvinuty jako slepencovité až brekciovité světlé 

šedé, zelené nebo červenohnědé zbarvené vápence. Základní hmotu tvoří jemně zrnitý 

kalcit nebo směs malých úlomků olivetského vápence s kolísavou příměsí jílovité 

substance. Pokud tato základní hmota při zvýšeném obsahu pelitické složky převládá nad 

složkou detritickou, vznikají slínité polohy. 

Nejhojnější součásti horniny jsou izolované články a kalichy krinoidů z řádu 

Cyrtocrinida (Žítt, 1974). Dále ostny ježovek a schránky ramenonožců, kostry belemnitů, 

zbytky gastropodů, mlžů, aptychy, schránky ježovek atd., nejsou vzácností ani zuby ryb. 

 



Silvie Vojtková:  Digitální model vápencového tělesa lomu Kotouč 

2010 19 

 

  Obr. 8 – Kopřivnické vápence v Blücherově lomu (Foto: P. Skupien, 2007). 

2.4.4. PLAŇAVSKÉ SOUVRSTVÍ 

Spodní valangin až svrchní hauteriv je obdobím sedimentace tmavých jílovců. Jedná se 

o skluzové tělesa plaňavského souvrství, které byly transportovány z vystupujících 

doposud zaplavených přilehlých oblastí na dno klesající bašské elevace. 

Tělesa plaňavského souvrství (Houša a Vašíček, 2004) vystupují ve střední části lomu 

Kotouč. Jsou tvořeny tmavošedými až černošedými, místy zelenavě šedými jílovci, 

obsahující subangulární úlomky, subovální valouny, balvany a bloky štramberského a 

olivetského vápence. Černošedé jílovce se litologicky liší od jílovců hradišťského 

souvrství slezské jednotky. Neobsahují žádné písčité vložky nebo šmouhovité písčité partie 

a neobsahují makroskopicky patrný muskovit, běžný v hradišťském souvrství. Tělesa 

plaňavského souvrství v lomu Kotouč leží přímo na původním povrchu štramberského 

vápence, nebo v blízkosti povrchu a mohou se rovněž nacházet uvnitř štramberského 

vápence, zejména při tektonických poruchách oddělující jednotlivé kry (Menčík et al., 

1983). 

Fauna plaňavského souvrství je místy značně hojná. Byly zjištěny pyritizované zbytky 

hub, amonitů, gastropodů, mlžů, ramenonožců, pyritizované zbytky dřev, ve větších 

kusech jílovců se vyskytují otisky amonitů, mlžů a aptychů. 
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Obr. 9 – Plaňavské souvrství, 8. etáž východní stěna lomu Kotouč  

   (Foto: S.Vojtková, 2009). 

2.4.5. CHLEBOVICKÝ SLEPENEC 

Nejmladší litostratigrafická jednotka kotoučského podvývoje je tvořena především 

slepencem a glaukonitickou základní hmotou obsahující i muskovit a křemen. Jedná se o 

chlebovické slepence, které se objevují uvnitř těles štramberského vápence a v jeho 

okrajových částech. 

Výskyt chlebovické formace v okolí Štramberka lze rozdělit do tří typů (Houša, 1976). 

První typ se vyskytuje mimo tělesa štramberských vápenců uvnitř hradišťského souvrství 

jako slepencové polohy. V dalším typu jde o chlebovické formace spočívají primárně 

přímo na vlastním povrchu štramberského vápence a s ním sdružených starších 

spodnokřídových vrstev, a tvoří součást těles štramberského vápence, jakožto tektonických 

jednotek. Jsou to zpravidla hrubozrnné až balvanové konglomeráty tvořící zpravidla 

okrajové části těles štramberského vápence. V neposlední řadě se vyskytují uvnitř 

štramberského vápence jako velmi nepravidelná, protáhlá tělesa rozličného tvaru. Při 

postupu lomových stěn se jejich tvar značně mění.  Postupně směrem dovnitř tělesa 

štramberského vápence horniny chlebovické formace stále zjemňují. Konglomeráty 
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postupně přecházejí v zelenavý slídnatý glaukonitcký pískovec a hlouběji v tělesech se 

mění na jemně písčitě slídnaté jílovce až plastické jíly. 

Makrofauna v chlebovických slepencích nebyla prokázaná. Vyskytují se pouze 

ojediněle zkameněliny, uvolněné ze starších hornin. 

 

 

  Obr. 10 – Chlebovický slepenec (Foto: P. Skupien, 2007). 

2.5. TEKTONIKA VNĚJŠÍCH ZÁPADNÍCH KARPAT 

Karpatská soustava byla zformována procesy alpínského vrásnění, jehož příčinou byla 

kolize jižní africké litosférické desky se severní euroasijskou deskou. Pohyb desek 

způsobil postupný zánik oceánu Tethys, který vyplňoval prostor mezi severním 

kontinentem Lauresii a jižní Gondwanou. Z uloženiny dna zaniklého oceánu byl vyvrásněn 

alpsko-himalájský systém. 

Karpaty jsou součástí evropského alpínského orogénu, který se ve dvou větvích, severní 

a jižní, táhne od pobřeží Atlantského oceánu na východ. Průběh severní větve můžeme 

sledovat od Pyrenejí přes Alpy a Karpaty. Dále na východ navazují na Kavkaz až 

Himaláje, na jihu na pohoří Balkán. 

Z geologického hlediska dělíme Karpaty na Západní (pásemné pohoří s příkrovovou 

stavbou), Východní a Jižní. Na území české republiky zasahuje jen vnější části Západních 

Karpat, tvořený příkrovy mesozoických a terciérních hornin a označovaný jako tzv. vnější 

Západní Karpaty. Tektonické pochody vedoucí k vyvrásnění vnitřních Karpat nezasáhly 
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přímo oblast vnějších Karpat, kde od střední jury probíhala sedimentace, a to převážně ve 

flyšové facii, proto vnější Karpaty bývají též nazývány flyšové Karpaty. 

2.5.1. FLYŠOVÉ PÁSMO ZÁPADNÍCH KARPAT 

Flyšové pásmo na našem území zabírá východní část Moravy a Slezska. 

Charakteristické je svým rytmickým střídáním uloženin mořského původu, které jsou 

nejčastěji tvořeny klastickými sedimenty - pískovci a jílovci. Mocné sledy se ve velkých 

mocnostech ukládaly působením gravitačních proudů v hlubších částech sedimentačních 

prostorů, zejména v intenzivně klesajících depresích – trogy. Transport materiálu byl 

nejčastěji vyvolán porušením rovnováhy nakupených sedimentů nebo tektonickými 

činiteli, např. zemětřesením na svazích a úpatích pevnin nebo vnitropánevních elevací – 

tzv. kordiler. Kordilery byly v době alpinských proceů na rozdíl od trogů oblastmi 

výzdvihů a snosu. 

Přímé projevy vrásnění, které jsou typické mořskými regresemi, vyvrásněním 

sedimentární výplně flyšových trogů a tvorbou příkrovů, začaly v eocénu a byly ukončeny 

v miocénu za štýrské orogeneze. 

Původní sedimentační prostor zanikal postupně v závislosti na procesu subdukce jeho 

původního podloží pod blok vnitřních Západních Karpat. Při tomto procesu bylo původní 

podloží úplně pohlcené a sedimentární příkrovy jsou dalekosáhle přesunuty k SZ na 

kratogenní předpolí, kterým je evropská platforma. 

Ve flyšovém pásmu rozlišujeme dvě základní tektonické jednotky, které reprezentují 

skupiny dílčích příkrovů. Vnější krosněnskou jednotku a vnitřní magurskou jednotku. 

Přičemž v nitřní magurská jednotka je nasunuta na vnější krosněnskou jednotku. 

V magurské skupině příkrovů vznikly příkrovy račanský, bystrický, bělokarpatský. Jsou 

tvořeny hlavně flyšovými sedimenty paleogenního stáří (paleocén - střední oligocén). 

Krosněnská jednotka (menilito-krosněnská jednotka) se tektonicky člení na dílčí 

příkrovové jednotky: pozdřanskou (nejdále k SZ vysunutá silně tektonicky postižená 

struktura), ždánickou (Pavlovské vrch, Ždánický les, Litenčická pahorkatina), podslezskou 

jednotku (přesunutá přes karpatskou předhlubeň hlavně v Podbeskydské pahorkatině), 

slezskou jednotku (Moravskoslezské Beskydy a Podbeskydská pahorkatina), dukelskou 

jednotku (nevystupuje na území České republiky) a jednotku přemagurskou (útržky před 

čelem magurského příkrovu). 
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Výrazné jsou rozdíly mezi sedimenty magurské a vnější krosněnské skupiny příkrovů. 

V první skupině se vyznačují mocným vývojem pískovců, ve druhé skupině převládají 

pestré jílové uloženiny. Zásadní rozdíl nastal ve středním a svrchním eocénu, kdy v reakci 

na pyrenejskou fázi byla ukončena sedimentace v prostoru magurské skupiny příkrovů. V 

prostoru vnější skupiny příkrovů pokračovala sedimentace do konce oligocénu až spodního 

miocénu. S ukončením sedimentace v prostoru magurské skupiny příkrovů souvisí 

transgrese tethydního moře na jv. okraj Českého masivu, kde byl založen nový 

sedimentační prostor pouzdřanské jednotky a při laramijském výzdvihu se ukládal také 

autochtonní paleogén. 

V prostoru magurské jednotky pokračovala v paleogénu flyšová sedimentace, jejíž 

nástup nastal již ve svrchní křídě. Paleogenní flyš však vykazuje značné faciální změny, 

které byly v neogénu ještě zvýrazněny tektonickým sblížením při vzniku příkrovů, když 

došlo k nástupu kompresního režimu. 

2.5.2. TEKTONIKA LOMU KOTOUČ 

V rámci vnější skupiny flyšového pásma jsou vyčleněny, již zmiňované jednotky 

slezská a podslezská, které se výrazně podíleji na geologické stavbě lomu Kotouč a jeho 

nejbližšího okolí.  

Násunová plocha slezské jednotky leží cca 400 m pod povrchem a je generálně 

ukloněna k JV ve sklonu cca 40°. Mocnost slezské jednotky narůstá směrem k jihu. 

Směrem k východu a západu se úklon násunové plochy zmenšuje.  

Složitá tektonická stavba oblasti má podobu intenzivního provrásnění a překocení 

celého horninového komplexu. Provrásnění a plastické deformace postihly především 

horniny jako jsou jílovce a prachovce s občasným výskytem pískovcových vložek a s 

běžným podílem jílových minerálů hradišťského souvrství.  

Samotné jednotky jsou porušeny zlomy několika generací. Nejstarší zlomy ssz. – jjv. 

směru doprovázejí staroštýrské strukturní prvky. Popříkrovové zlomy jsou podélného zjz. –

vsv. a příčného zsz. – vjv. směru (Straník,1993). Zlomová tektonika ve sledované oblasti je 

spojovaná se zavlečením plastických jílovitých hornin do prostoru vápencového tělesa. 

Tektonické linie porušující samotné vápencové těleso pokračují i do relativně plastických 

hornin hradišťského souvrství. Významnou tektonickou linií je jv. omezení vápencového 

tělesa v průběhu směru cca SV-JZ až VSV-ZJZ s vertikálním průběhem až sklonem 80 – 
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85° k JV. Tato radiální tektonická linie odděluje štramberské vápence od jílovců 

hradišťského souvrství a má charakter tektonické zóny v šíři několika metrů až po relativně 

ostrou tektonickou linii. 

Běžné je zavlečení jílovců do prostoru vápencového tělesa a naopak útržků vápenců do 

plastických hornin hradišťského souvrství. K hlavním tektonickým pohybům, které 

způsobovaly toto zavlečení docházelo v málo odolných jílových horninách. Pohyby však 

měly vliv na pevné horniny, které se odlamovaly a následně opracovávaly, čímž docházelo 

k prolínaní horninových prostředí. 

Šíře porušení a mocnost jílovitých hornin je ve zlomové zóně různá, ale pohybuje se od 

dm až po 9 m. Objevují se i zlomové zóny s cizorodým nekarbonátovým materiálem 

v rozmezí 2-6 m. Orientace zlomových linií a pásem tohoto charakteru je převážně směru 

SSZ-JJV až po S-J ve sklonu 60-85° k východu až SV. V prostoru lomu lze sledovat i 

doprovodné zlomy a pukliny sekundárně vyplněné. 
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3. METODIKA 

3.1. POUŽITÉ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ 

3.1.1. ESRI ARCGIS  9.2 

V diplomové práci byl využit ArcGIS 9.2 Desktop, programový produkt americké firmy 

ESRI , Inc. ArcGIS Desktop je GIS software vyznačující se plnou funkčností pro 

vizualizaci, vytváření, správu a analýzu prostorových dat [11]. 

ArcGIS Desktop je licencován ve třech úrovních – ArcView, ArcEditor a ArcInfo, které 

se liší svojí funkcionalitou.  

 

� ArcView poskytuje rozsáhlé nástroje pro tvorbu map a získávání informací z 

map a jednoduché nástroje pro editaci a prostorové operace. 

� ArcEditor má plnou funkcionalitu ArcView a navíc rozšířené editační 

možnosti pro geodatabáze a shapefile. 

� ArcInfo obohacuje funkcionalitu obou předchozích produktů o rozšířené 

prostorové operace [12]. 

 

ArcView představuje základní nástroj pro tvorbu map, pro získávání informací z map 

pomocí základních mapových analýz. Tvoří jej sada aplikací: ArcCatalog, ArcMap, 

ArcScene, ArcGlobe, ArcReader, ArcToolbox a ModelBuilder .  

V ramci práce byly přímo použity následující aplikace. ArcCatalog pro práci 

s geodatabází, pro definování souřadnicového systému, pro organizaci a správu dat, 

sestavení podkladových dat. Aplikace ArcMap pro zobrazení výkresu mapy, pro tvorbu a 

editaci prostorových dat, pro vektorizaci mapy a následnou vizualizaci. ArcToolbox byl 

využit pro zpracování a úpravu prostorových dat. ArcScene pro vizualizaci výsledného 

modelu lomu Kotouč.  
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3.2. PŘÍPRAVA DAT 

Zdrojová data byla poskytnuta firmou Kotouč Štramberk, spol. s.r.o v podobě 2D 

výkresu ve formátu *.dxf. Bližší popis je poskytnut v kapitole 4.1. 

V prostředí ArcMapu byla přímo do datového rámce načtena CAD data (Computer 

Aided Design), které však nelze editovat. CAD je většinou používán pro vytváření nových 

objektů, které ještě neexistují, kdežto GIS slouží k analýze a modelování již existujícího 

světa [14]. Z těchto důvodů  byl nutný import dat z CAD formátu pomocí nástroje 

ArcToolbox/Conversion Tools/To Geodatabase/Import from CAD. 

Potřeba zachování vykreslení CAD výkresu podle původní předlohy vedla k využití 

funkce ArcToolbox/Data Management Tools/Add Join, která slouží k připojení dříve 

importovaných tabulek k třídám geoprvků. Připojení tabulek zaručuje, že vykreslení 

geoprvků bude odpovídat původnímu formátu. 

Příprava dat dále zahrnovala vytvoření formátu shapefile aby mohly být geoprvky 

editovány. Shapefile byl vytvořen pomoci funkce ArcToolbox/Corvesion Tools/To 

Shapefile. Po vygenerování byly získány formáty souboru *. shp, *.shx, *.dbf. 

Následující část práce představovala především odstranění jednotlivých nedůležitých 

bodových a liniových geoprvků z mapy. Proces editace spočíval v mechanickém 

procházení jednotlivých geoprvků ve vrstvách.  

Bodová vrstva původně obsahovala 37 různých typů geoprvků a liniová vrstva 

zahrnovala 51 typů geoprvků. Manuální eliminací byly odstraněny např. legenda mapy, 

linie elektrické sítě. V tabulce 1 je vypsán přehled geoprvků, které jsou pro vytvoření 

modelu nadále důležité a v tabulce 2 jsou geoprvky irelevantní. Stejný postup byl 

aplikován i u vrstvy bodové, jejíž přehled prvků je v tabulce 3 a 4.  
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Liniová vrstva 

název vrstvy  popis použito  

SIT souřadnicová síť � 

SVAHYH 

řetězec linií tvořící 

skládku tříděných 

vápenců 

� 

SVAHYP 
řetězec linií tvořící 

svahy 
� 

VYSYPKYH 
skládka tříděných 

vápenců 
� 

VYSYPKYP 
skládka tříděných 

vápenců 
� 

11-20 řetězec linií � 

50-51 řetězec linií � 

54-60 řetězec linií � 

70-78 řetězec linií � 

Tab. 1 – Použité liniové geoprvky (Vojtková, 2010). 
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Liniová vrstva 

název vrstvy  popis vymyzano  

CERVENA hranice výsypek � 

KANAL kanály � 

MOTYLMTL logo lomu Kotouč � 

MOTYLTE logo lomu Kotouč � 

PLOCHA 

oplocení vrchní 

části pozemku � 

PLOT 

oplocení vrchní 

části pozemku � 

TABULKA legenda � 

TABULKA1 legenda � 

24,30,37 řetězec linií � 

52-53 řetězec linií � 

8-9 řetězec linií � 

Tab. 2 – Vymazané liniové geoprvky (Vojtková, 2010). 

 

Bodová vrstva 

název vrstvy  popis použito  

BOBD body na hranách � 

SVAHYP svahy � 

VYSYPKYH 

skládka tříděných 

vápenců � 

VYSYPKYP 

skládka tříděných 

vápenců � 

0,7,18,20 body na hranách � 

72-74 body na hranách � 

Tab. 3 – Použité bodové geoprvky (Vojtková, 2010). 
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Bodová vrstva 

název vrstvy popis vymazáno 

CERVENA hranice výsypek � 

KANAL kanály  � 

MOTYLMTL logo lomu Kotouč � 

MOTYLTE logo lomu Kotouč � 

PLOT 

oplocení vrchní části 

pozemku � 

PLOCHA 
plocha pro jímku a 

bezzásahová plocha � 

SIT bodová síť (S-JTSK) � 

SVAHYH 

svahy ve V části 

lomu � 

TABULKA legenda � 

TABULKA1 legenda � 

212 body na hranách � 

6,8,9,24 body na hranách � 

29-31 body na hranách � 

37,52,55,60 body na hranách � 

37,52,55,60 body na hranách � 

Tab. 4 – Vymazané bodové geoprvky (Vojtková, 2010). 

 

Odstraněním nedůležitých vrstev se objevily mezery mezi některými liniovými 

geoprvky. Hlavním důvodem vzniku těchto mezer bylo přerušení kresby v původní mapě, 

aby bylo možné vykreslit popisky. Postupným procházením jednotlivých vrstev byly 

posléze nedostatky odstraněny prostřednictví funkce Editor. 
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Obr.11 – Mapový výřez s porušenou spojitostí liniových geoprvků (Vojtková, 2010). 

 

K upraveným datům, po výše zmíněném procesu, mohly být posléze manuálně 

přiřazovaný hodnoty nadmořských výšek. Část hodnot bylo možné vyčíst s původní 

účelové mapy lomu (mapa popsaná v kapitole 4.1), která posloužila jako podkladová 

mapa. Chybějící informace u zbylých vrcholů byly jedny po druhé manuálně dopočítávány 

pomoci lineární interpolace. Počet takto zjištěných hodnot je cca 1 200. 

3.3. LINEÁRNÍ INTERPOLACE  

Pro výpočet neznámých hodnot nadmořských výšek byla použita metoda lineární 

interpolace. Při lineární interpolaci je interpolační funkcí funkce lineární: y = f(x) = a.x + b 

(grafem této funkce je přímka). Obecně však pro daný soubor dat taková přímka neexistuje 

(data by musela být kolineární, a to obecně nejsou). Lineární funkce má totiž dva 

parametry (a a b) a ty jsou jednoznačně dány dvěma dvojicemi [xi, yi] a [xk, yk] dat. Pro 

různé dvojice dat souboru pak existují různé lineární funkce. Metoda lineární interpolace 

tedy místo přímky používá soustavu úseček tvořících lomenou čáru. 

 

Rovnice výpočtu neznámé hodnoty y: 

 

kde bod A(x0, y0) a bod B(x1, y1) jsou známé v této rovnici, neznámou je hodnota y 

hledaného bodu C(x, y), kde x0<x<x1 [15]. 
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Kontrola byla následně provedena prostřednictvím aplikace ArcScene, v níž se 

okamžitě projevily nedostatky. Chyby byly způsobené nepřiřazením hodnoty nadmořské 

výšky, zdvojením liniových geoprvků nebo nespojitosti jejich konců. Veškeré chyby byly 

postupně odstraněny a opravený model byl připraven pro tvorbu TINu. Tvorba TINu je 

popsána v kapitole 5.2. 

Poslední část práce obsahovala zanesení hlavních zlomových systémů a 

dokumentačních bodů do modelu lomu Kotouč. K vykreslení byl použitý nástroj 

Editor/Toolbar/Editor/Sketch Tool. 

Pro dokumentační body byly vytvořeny  popisné štítky (kapitola 4.2). Ve verzi ArcGIS 

9.2 Desktop se propojení dokumentačního bodu a štítku provádí pomoci hypertextového 

odkazu, který odkazuje na daný dokument, ať už ve formátu webové stránky, formátu 

*.pdf či jiného souborového formátu. Ve verzi ArcGIS 9.3 Desktop je navíc umožněno 

k dokumentačním bodům definovat tzv. HTML vyskakovací okno, které se zobrazuje 

přímo v aplikaci ArcMap nebo v aplikaci ArcScene. Součást webové stránky zobrazené 

v bublině vyskakovacího okna může být stejně jako v předešlém případě soubor 

jakéhokoliv formátu. 
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4. ZDROJOVÁ DATA 

4.1. ÚČELOVÁ MAPA LOMU 

Pro model bylo využito rastrové provozní mapy lomu v měřítku 1 : 1 000 ve 

formátu *.dxf, která byla sestavena k datu 9. ledna 2007. Mapa je v souřadnicovém 

systému S-JTSK a výškovém systému baltském – po vyrovnání. Zahrnuje dobývací prostor 

Štramberk I v katastrálním území Štramberk, Ženklava. V účelové mapě jsou zaneseny 

kromě jednotlivých etáži s příslušnými kótami i provozní budovy a dopravní cesty. 

 

 

Obr. 12 – Výřez z účelové mapy lomu (Monsport, 2007). 

4.2. DOKUMENTAČNÍ BODY 

Na území lomu Kotouč proběhlo během roku 2009 podrobné mapování zaměřené na 

zdokumentování litologické stavby 6. – 8. etáže. Jednotlivé dokumentační body jsou 
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podrobně zpracovány v diplomové práci Bc. Anety Tomanové - Charakteristika 

doprovodných křídových uloženin ve štramberském vápenci.  

Veškeré informace aplikované v  této diplomové práci byly použity za účelem vytvoření 

popisných štítků na základě předem navržené šablony v programu PowerPoint. Základní 

struktura popisných štítků je zachována ve všech vytvořených štítcích. Struktura rozvržení 

štítku je znázorněná v obrázku 13. Ve vrchní části je umístěn nadpis. Ve středním 

segmentu je krátká charakteristika a fotka dokumentačního bodu.  

 

 

Obr. 13 – Struktura štítku (Vojtková, 2010). 

4.3. WMS 

Web Map Service v překladu znamená webová mapová služba. Jedná se o standard 

vyvinutý a dále rozšiřovaný Open Geospatial Consortium (OGC). Služba pracuje na 

principu klient-server a umožňuje sdílení geografické informace ve formě rastrových map 

v prostředí webu. Data je možno využívat buď v programech, které mapové služby WMS 

podporují nebo přímo v internetovém prohlížeči.  
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Výsledkem požadavku např. GIS softwaru na WMS server jsou primárně obrazová data 

v nejrůznějších formátech (JPEG, TIFF, PNG, aj.), které zobrazují tematické geografické 

informace. [13] 

 

 

Obr. 14 - Barevná ortofotomapa lomu Kotouč (CENIA, 2010). 
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5. MODEL LOMU 

5.1. MAPOVÉ VÝSTUPY 

Jeden z prvních výstupů je 2D zobrazení, která je na obrázku 15 srovnáno s 3D 

modelem v aplikaci ArcScene.  

2D zobrazení vytvořené v prostředí ArcMap je tvořeno bodovými geoprvky modré 

barvy. Dále liniovými geoprvky, které jsou znázorněny zelenou barvou a tvoří ohraničení 

mapy, legendy a vysvětlivek v pravém rohu obrázku. Stejnou barvou jsou zobrazeny i linie 

hran, jenž tvoří jednotlivé etáže lomu. Světle zelenou barvu má polygon vykreslující 

hranici zájmového území, který slouží pro tvorbu TINu.  

Nad podkladovou mapu jsou vložena 3D data pro vytvoření modelu lomu v programu 

ArcScene. 3D data jsou zbavená všech irelevantních geoprvků z podkladové mapy. 

Barevné schéma liniových geoprvků je fialové. Pro přehlednost a viditelnost byla pro 

bodové geoprvky zvolená tmavě fialová barva. 

 

 

Obr. 15 – Model lomu v 2D a 3D (Vojtková, 2010). 
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5.2. TIN 

TIN je vektorově založený model, který představuje zeměpisný povrch, který je 

reprezentovaný navazujícími nepřekrývajícími se trojúhelníky. U každého trojúhelníku 

jsou známy hodnoty (x, y) společně s hodnotou ve třetí dimenzi (z) převzatou z průzkumů 

nebo topografické mapy. Povrch každého trojúhelníku má sklon, expozici, plochu a 

interpolovanou hodnotu výšky. Selektivní zařazení bodů v TINu umožňuje, že trojúhelníky 

mohou mít různé velikosti a tím se jedná o nepravidelný vzor, díky kterému se snižuje 

množství ukládaných dat oproti pravidelně distribuovaným bodům [17]. 

Před vygenerováním TINu bylo nutné vytvořit polygonovou vrstvu. Tato vrstva 

ohraničuje zájmové území. TIN byl vytvořen funkcí ArcToolbox/3D Analyst/Tin Creation 

a následně ArcToolbox/3D Analyst/Edit Tin. Pomocí této funkce byla do TINu přidána 

všechna dříve připravená data (hrany etáží, výškové body a hranice modelované oblasti). 

Kontrola byla provedena prostřednictvím aplikace ArcScene, v níž se projevily chyby. 

Nedostatky se projevily jako propadlá místa. Nejdříve byla opravena zdrojová data a 

následně bylo provedeno nové generování TINu. Výsledný TIN je zobrazen na obrázku 16. 

V modelu byla zvolena vizualizace digitálního modelu metodou barevné hypsometrie. 

 

 

Obr.16 – Vizualizace v aplikaci ArcScene (Vojtková, 2010). 
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Obr.17 – Štítek dokumentačního bodu (Vojtková, 2010). 
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6. ZÁVĚR 

Úkolem této práce bylo sestavení digitálního modelu lomu Kotouč za použití nástrojů 

GIS. Potřebné data k sestrojení modelu byla poskytnuta firmou KOTOUČ ŠTRAMBERK, 

spol. s r.o. 

Praktické části diplomové práce předcházelo seznámení s lokalitou, které proběhlo v 

rámci dvou osobních návštěv v doprovodu vedoucího diplomové práce. Možnost 

navštívení lokality byla pro mne přínosem, především kvůli lepšímu pochopení geologické 

stavby. Během návštěv jsem se obeznámila se stratigrafickou situací oblasti a s výraznými 

litologicky odlišnými lokalitami, které byly díky těžbě odkryty. Další informace 

ke geologické části jsem získala z Geologické mapy české republiky 1:500000 a z 

odborných publikací.  

Z hlediska praktické části byla časově nejnáročnější manuální úprava podkladových dat 

z dvojrozměrného formátu do 3D formátu. Úprava spočívala v odstranění irelevantních 

geoprvků, přiřazení výškových hodnot k jednotlivým geoprvkům a dopočítání chybějících 

výškových hodnot pomocí lineární interpolace. Konečným výstupem je digitální model 

lomu Kotouč vytvořený v programu ArcMap a jeho 3D vizualizace v aplikaci ArcScene. 

Výsledný model včetně vytvořených dat je uložený na přiloženém CD. 
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