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ANOTACE  
 

Tématem bakalářské práce je postavení a úlohy GIS v rámci informačních systémů na 

Severočeských dolech. V práci nejprve popisuji celkovou charakteristiku informačního 

systému na Severočeských dolech. Dále se pak zabývám všeobecným představením GIS, 

jeho moţnostmi vyuţití, historií a současností GIS na Severočeských dolech. Třetí část 

práce je věnována aplikacím GIS. V následující části se věnuji vazbám GIS Severočeských 

dolů na další informační systémy a datové zdroje. V poslední části se zamýšlím nad 

zjednodušením GIS z pohledu uţivatelského prostředí. 

 

 

Klíčová slova: Informační Systém, Geografický Informační Systém, prostorová data, 

datové zdroje, uţivatelské prostředí 

   
 

 

SUMMARY 

 

The position and tasks of Geographic Information System (GIS) in the frame of 

information systems of the Severočeské doly mining company is the main topic of the 

bachelor thesis. The overall characteristic of information systems in the Severočeské doly 

is described at first. Further, I deal with the general presentation of GIS, possibilities of its 

usage, the history and the present of GIS in the Severočeské doly. Third part of the thesis is 

engaged in applications of the GIS. Relations to other IS’s and data sources is written 

about in the following part. At last, I considered about possibilities how to simplify the 

GIS from user’s point of view. 
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Seznam použitých zkratek 

 
GIS – Geografický Informační Systém 

IS – Informační Systém 

ČEZ – České Energetické Závody 

SD – Severočeské Doly 

SD-KD -  SD- Kolejová doprava, a.s. 

DNT – Doly Nástup Tušimice 

DB – Doly Bílina; 

BÚ – Báňský Úřad 

ČBÚ – Český Báňský Úřad 

HSI – HSI, spol. s r. o.  

OMG – odbor měřictví a geologie 

VPN – virtuální privátní síť 

GPS – Global Position System – systém pro zjištění polohy pomocí satelitů 

KN – Katastr nemovitostí 

ISKN – Informační systém katastru nemovitostí 

S- JTSK – souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SW – software – programové vybavení 

HIM – hmotný investiční majetek 

DGN – Design - datový formát pro uloţení technické dokumentace 

DWG – DraWinG – neveřejný souborový formát firmy Autodesk 

DXF – Drawing Exchange Format – formát výměny dat 

DBF – DataBase File – databázový soubor 

TXT – text – soubor s textovými informacemi 
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Úvod  

 Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala Postavení a úlohy GIS v rámci 

informačních systémů na Severočeských dolech a.s.  

 Severočeské doly a.s. se zabývají těţbou hnědého uhlí a doprovodných nerostných 

surovin. Jsou největší hnědouhelnou těţební společností v České republice, která vznikla 

spojením dvou do té doby na sobě nezávislých dolů a to Dolů Nástup Tušimice a Dolů 

Bílina. Rozsah jejích činností, od počáteční skrývky povrchu aţ po finální rekultivaci 

odtěţených ploch, je značně rozsáhlý a specifický. Ve společnosti je řada oddělení se 

specializovanými, ale vzájemně provázanými systémy. Nároky na kvalitativně vyšší stupeň 

vyuţívání systémů informačních technologií s sebou přinesl vstup Severočeských dolů do 

skupiny ČEZ. Vyplynuly jak z nově vzniklé potřeby na provázanost celé skupiny, tak i 

z poţadavků na vyšší komplexnost, výkon, stabilitu a spolehlivost. 

Problematikou GIS se na Severočeských dolech zabýváme jiţ řadu let. Z mnoha 

hledisek je území povrchového lomu zajímavým objektem pro GIS. Je to území, které 

prochází trvalou a velmi intenzivní změnou, která si vyţaduje poměrně přesnou 

dokumentaci a plánování. 

Na Severočeských dolech pracuji jako technik GIS, provádím aktualizace prostorových 

dat a sestavuji analýzy nad těmito daty. Před bakalářskou prací jsme spolu s kolegy 

z odboru OMG a ve spolupráci s firmou HSI, prováděli analýzu poţadavků na GIS, formou 

dotazování na jednotlivé odbory SD, která byla zdrojem informací k sestavení databáze 

GIS. V této bakalářské práci představuji naše řešení Geografického informačního systému. 

Průběţně se budu zabývat celkovou charakteristikou informačních systémů na SD. 

Všeobecným představením GIS, jeho širokým vyuţitím v mnoha oborech lidských činností 

a nastíněním historie a současného stavu GIS na Severočeských dolech. Dále pak úlohami 

a datovými zdroji GIS na SD. Na závěr se zamýšlím nad zjednodušením GIS na SD 

z pohledu uţivatelského prostředí.  
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1  Informační systém na SD 

1.1 Charakteristika systému 

Informační systém na Severočeských dolech je jako celek heterogenní, tedy různorodý, 

sloţený z různých SW.  

Tyto různorodé SW mezi sebou komunikují jak on-line (např. stavové informace 

těţebních technologií) tak off-line (např. evidence výkonů lokomotiv za směnu) a to podle 

charakteru přenášených dat. Komunikace probíhá na bázi sdílených datových úloţišť, do 

kterých se data ukládají a ve smluvených intervalech vyčítají. Existují i přímé přístupy 

různých aplikací do centrálních databázových struktur. 

Centrálním IS na SD je SAP. Přenosy dat mezi SAPem a ostatními subsystémy jsou 

realizovány prostřednictvím rozhraní, které je samostatným funkčním modulem – má 

vlastní monitoring, přesně definované osoby zodpovědné za jednotlivé přenosy. 

SW jsou od různých dodavatelů a většinou jsou dodávány jako součást technologie s 

datovým rozhraním definovaným po dohodě mezi dodavatelem a vlastním podnikem, 

případně i dodavateli mezi sebou.  

1.1.1 Systémové integrace 

Plány rozvoje aplikací vyplývají z obecných poţadavků na rozšíření funkcionalit 

jednotlivých aplikací, často je zapotřebí vytvářet nová systémová rozhraní. Postupuje se 

koordinovaně za účasti obou stran rozhraní, definují se potřeby konzumentů, posuzuje se 

rozsah moţností předávání dat, technická stránka předávání dat (zabezpečení, odpovědnost 

za přípravu dat atd.). 

1.1.2 Příklady vazeb mezi systémy 

 PM SAP (plant maintenace- údrţba) evidence hodin provozu jednotlivých uzlů se 

přenáší do modulu údrţby SAP do stavových čítačů těchto uzlů. Pro čítače lze 

v systému SAP nastavit kritéria, při jejichţ dosaţení nebo při přiblíţení se k jejich 

dosaţení je automaticky vyvoláno upozornění na potřebný zásah 
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 stavy lokomotiv SD – KD (kilometry, motohodiny, provozní hodiny) ze směnových 

hlášení kolejové dopravy do modulu údrţby SAP PM 

 podklady ze směnových hlášení pro modul SAP CO (controlling- vnitropodnikové 

účetnictví) – rozdělení výkonů na zakázky pro různé odběratele 

 informace ze systému docházky pro modul HR SAP (human resources-mzdy a 

personalistika) 

 informace ze systému docházky pro nadstavbový systém kontroly přítomnosti 

pracovníků dle bezpečnostních pravidel BÚ (bezpečnostní sestavy – intranetová 

aplikace) 

 informace ze SW pro stravování pro modul HR SAP (posouzené nároků na čerpání 

zaměstnanecké stravy, sráţky do mezd za bezhotovostní stravování)  

 GIS a majetek (dříve S1, nyní SAP). Podrobnosti v kapitole 4 Vazby GIS SD na 

další IS a datové zdroje 

1.1.3 Vlastní vývojový tým 

Na SD máme vlastní vývojový tým, který je soustředěný v samostatném odboru 

informačních technologií a je aktivní mj. v těchto oblastech: 

 SAP – parametrizace systému při provozování standardních modulů SAP, podpora 

uţivatelů, řešení provozních problémů, vývoj speciálních (specifických) modulů 

(např. modul odbytu, modul pro autodopravu atd.) 

 vývoj aplikací v prostředí NET – např. stravování 

 vývoj „internetových/intranetových“ aplikací (ústředním sjednocujícím prvkem je 

podnikový intranet – prohlíţení dat, s moţností výběru podrobnějších informací k 

vybraným datům), např. hovorné sluţebními mobily, centrální evidence řídících 

dokumentů společnosti, testy bezpečnosti práce, propustky materiálu přes vrátnici, 

jsou jich desítky 

1.2 Provádění změn v systému  

1.2.1 Změny ve stávajícím systému 

Změny probíhají formou vlastního vývoje aplikací (např. nové moduly SAPu) nebo 

upgrade (vylepšení funkčních vlastností) stávajících SW jejich dodavateli na základě 
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poţadavků podniku. Dále update SW (změny slouţící k udrţení funkcionality např. při 

legislativních změnách) Probíhají i změny nastavení parametrů systémů (např. SAP). 

1.2.2 Zavádění nových systémů 

Nové systémy se zavádějí na základě potřeby jejich zavedení z technologického 

hlediska (stávající technologie nejsou schopné plnit aktuální úkoly) či např. při moţné 

úspoře energie, pracovních míst atd. O zavedení nových systémů se rozhoduje v kontextu 

s ekonomickými moţnostmi a po posouzení ekonomického přínosu.  

Do procesu zavádění se zapojují uţivatelé jiţ ve fázi analýzy problematiky, zejména při 

vývoji aplikací vlastními programátory. Aplikace bývají vytvářeny i na základě poţadavků 

uţivatelů pro usnadnění a zefektivnění jejich pracovní činnosti (např. materiálové 

propustky), ale i např. pro zvýšení úrovně bezpečnosti práce (evidence docházky, 

bezpečnostní sestavy zaměstnanců přítomných v areálu dolů), nebo pro ochranu majetku 

společnosti (zabezpečovací a monitorovací systémy atd.). 

Vlastními silami vytvářené aplikace mají určenu odpovědnou osobu (včetně zástupu) na 

straně vývojářů a hlavního gestora (většinou iniciátora poţadavku na vývoj aplikace) na 

straně uţivatelů.  

Organizační úroveň zaměstnanců – vypracovaný je např. systém zavádění IS SAP, na 

kterém se podílejí všichni zainteresovaní zaměstnanci. Pro jednotlivé moduly jsou 

stanoveny týmy, které mají jmenované vedoucí. Ti odpovídají za dodrţování 

harmonogramu prací v období nasazování systému, poskytují informace ostatním 

pracovníkům, zajišťují kontakt s externími poradci atd. Výběr uţivatelů není poplatný 

jejich konkrétní pozici v organizační struktuře, ale spíše faktické náplni práce. Nedá se 

tedy exaktně určit konkrétní část, nebo úroveň organizační struktury, ze které by dotčení 

zaměstnanci pocházeli. 

1.3 Využití IS 

1.3.1 Evidence dat  

 IS se vyuţívá pro shromaţďování informací z desítek zdrojů do datových skladů MIS 

(manaţerského informačního systému pro top management). 
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1.3.2 Řízení těžební technologie 

 Vyuţití při vlastním ovládání (spouštění a zastavování technologických celků, řízení 

výkonu – těţeného mnoţství, míchání paliva atd.). 

Dále se informační systémy při řízení těţby pouţívají k poskytování on-line informací 

řídícím pracovníkům odpovědným za těţbu. 

IS se vyuţívají i pro spolupracující nebo nadstavbové systémy (přímé řízení odtahové 

linky v závislosti na vlastní těţbě bagru, přebírání stavových informací pro následnou 

sumární evidenci natěţených hmot atd.). 

1.3.3 Komunikace 

Komunikace uvnitř podniku pomocí IS je samozřejmostí, e-mail, audiovizuální 

komunikační systém (MicroSoft Office Communicator), sdílené datové zdroje.  

Jen výjimečně se předem připravují ucelená data, např. laboratoř připravuje dekádní 

sestavy kvality uhlí, ale i ta jsou prezentována spíše v elektronické formě na intranetu. 

Některé výstupy mohou být předávány mezi aplikacemi i měsíčně, vyţaduje-li to jejich 

charakter (např. zakázkový systém sluţeb telekomunikací předává data do controllingu 

SAP jednou za měsíc). 

Moţnosti tisku jsou v podstatě u všech aplikací, ale vyuţití tiskových sestav jakoţto 

nástroje pro předávání informací mezi pracovníky je méně časté – spíše se pouţívají např. 

dodací listy zakázkového systému telekomunikací, které jsou odběratelům přímo 

přikládány k fakturám. 

1.4 Využívání internetu 

Společnost je prezentována na internetu. Stránky vytváří externí dodavatel a věcný 

obsah koordinuje pověřená osoba z řad zaměstnanců SD.  

Prezentované informace jsou výrobního (dodává je hlavně obchodní a personální 

oddělení) i nevýrobního (např. informace z Hotelu Nástup Klínovec) charakteru. Jsou zde 

integrovány i informace od dceřiných společností.  

Aktualizace probíhá redakčním systémem.  
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1.4.1 Příklady využití internetu 

Probíhá obousměrné předávání dat s externími společnostmi, např. příjem dat z Českého 

hydrometeorologického ústavu, předávání dat z Výzkumného ústavu hnědého uhlí (dceřiná 

společnost). 

Máme připojení vzdálených lokalit prostřednictvím VPN (Hotel Nástup Klínovec, 

lokalita Elektrárny Mělník, individuální mobilní připojení klíčových uţivatelů do 

podnikové sítě). 

Všichni uţivatelé mají vzdálený přístup k vlastní e-mailové schránce odkudkoliv. 

Je vytvořeno i internetové rozhraní pro systém objednávání uhlí (aplikace Webcarbon) 

atd.  

1.5 Základní principy zabezpečení 

Na SD jsou přesně definované okruhy práv pro kaţdou aplikaci. Jsou určeni pracovníci, 

kteří mají zodpovědnost za pořizování dat a jejich korektnost a práv k zápisu. Práva ke 

čtení jsou rozdělena podle charakteru od veřejného bez omezení (např. informace o plnění 

plánu těţby) aţ po omezené výčtově (např. bezpečnostní sestava docházky, platové 

ohodnocení zaměstnanců). 

Technické zabezpečení je na úrovni centrálních databázových serverů se zabudovanými 

bezpečnostními mechanismy. U technického zabezpečení proti ztrátě funkcionality, tedy 

výpadku systému, vyuţíváme principu clusterování. Jedná se v podstatě o souběţný provoz 

například dvou identických serverů. 
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2 Geografický informační systém 

Pokud se někoho zeptáte, zda ví co je GIS – geografický informační systém, většinou 

odpoví, ţe neví. Přitom v různých formách, provází lidstvo jiţ odpradávna. Příkladem 

budiţ nález nejstaršího dochovaného geografického projevu, jehoţ stáří je odhadováno na 

25 tisíc let a byl nalezen v Pavlovských vrších na Moravě, je to rytina na mamutím klu, 

která pravděpodobně znázorňuje meandr řeky Dyje a sídlo pravěkých lovců (viz. Obr. 1). 

Z tohoto nálezu, je vidět ţe jiţ před mnoha tisíci let byla potřeba zachytit a graficky 

znázornit jevy probíhající na povrchu Země, jakási primitivní geodata. Samozřejmě, ţe 

k dnešnímu GIS byla ještě dlouhá cesta. 

 

 

Obr. 1: Nejstarší geografický projev  

 

Průběhem času si člověk vytvořil několik vědních oborů v čele s geografií, vědou o 

Zemi a kartografií, které zajišťují srozumitelné výstupy mapování území. Byly tak 

vytvořeny první kvalitní mapy, které představují důleţitý zdroj informací.  

„Nástupem počítačů bychom mohli za mapu označit data nesoucí informace o území a 

jevech, které na něm probíhají. Geografický informační systém - GIS je systém pro 

získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci dat, která mají prostorový vztah k povrchu Země. 

Geodata s kterými GIS pracuje, jsou definována svou geometrií, topologií, atributy a 

dynamikou. Tyto data umí srozumitelně prezentovat ve formě grafických výstupů. Tento 

systém nám nabízí jednotné integrující softwarové prostředí, ve kterém je možné veškerá 
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geografická data (mapy) a popisná data (tj. jakékoliv potřebné informace k jednotlivým 

objektům) dále zpracovávat, prezentovat a dávat do vzájemných souvislostí. Pro funkčnost 

takového systému je důležité zabezpečit dostatečné množství kvalitních dat, zajistit jejich 

správu a následnou aktualizaci. Proto GIS v širším smyslu slova představuje nejen 

počítačový program (většinou celý systém programů), ale i další náležitosti, tj. veškeré 

potřebné technické vybavení, potřebná data, způsob jejich získávání a správy a odborné 

konzultace, školení a příslušně vyškolený tým odborníků“. [4] 

2.1 Možnosti využití GIS  

Moţností vyuţití GIS je široká škála a jsou omezeny pouze lidskou představivostí. 

V dnešní době GIS zasahuje skoro do všech oborů lidských činností.  

Samozřejmostí jsou dnes integrované geografické systémy hasičských záchranných 

sborů, zdravotní záchranné sluţby a policie. 

Vyuţívá ho státní správa pro správu a analýzu dat. GIS je zde i integrujícím prvkem 

mezi jednotlivými resorty a organizacemi. 

Energetika, vodárenství, plynárenství, telekomunikace, zde se GIS vyuţívá k trasování, 

evidenci, monitoringu a analýzám nejrůznějších druhů sítí. Napomáhá v případě výpadku 

nebo havárie, při kterých je důleţité co nejrychleji zjistit dotčené objekty nebo území. 

 Bankovnictví, pojišťovnictví, logistika, média, reality a obchodní činnost GIS pouţívají 

k mapování potřeb klientů, lokalizaci trhů, optimální vyuţití vozového parku s vyuţitím 

mobilních zařízení GPS. 

Vodní zdroje, ovzduší, půda, vegetace, fauna a flora. GIS zde slouţí jako modelovací 

nástroj pro sledování stavu vodních toků, předpovědí počasí a ţivelných pohrom, 

k mapování stavu vegetace, spolu s GPS umoţňuje sledovat migraci zvířat a tahy ptáků. 

Vyuţívány jsou často letecké nebo druţicové snímky. 

Pro výzkum, školství, knihovny, muzea a informační centra je GIS ideálním nástrojem 

pro klasifikaci a sledování jevů, slouţí k výuce geografie či informatiky, napomáhá 

vytvářet interaktivní mapy expozic a mnoho dalšího. 

Zemědělství, lesnictví, těţba surovin, ostatní přírodní zdroje a principy trvale 

udrţitelného rozvoje. GIS dokáţe provádět agronomické analýzy, vytvářet prognózy 

sklizně a vizualizace zdravotního stavu a sloţení lesa. V těţebních společnostech pomocí 
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GIS vytvářejí modely povrchových a podpovrchových loţisek surovin, plánují těţbu, 

mohou vizualizovat minulé i budoucí stavy krajiny. Do této skupiny patří i GIS na 

Severočeských dolech a budu se touto problematikou podrobně zabývat v následujících 

kapitolách. 

Jak je z tohoto výčtu vidět je vyuţití GIS opravdu rozmanité a pouţitelné v mnoha 

oborech lidské činnosti. 

2.2 GIS na Severočeských dolech 

2.2.1 Historie 

Severočeské doly a.s. vznikly 1. ledna 1994 spojením dvou do té doby na sobě 

nezávislých dolů a to dolů Nástup Tušimice a Dolů Bílina. Na obou dolech se zpracování 

prostorových dat vyvíjelo různými způsoby. Coţ je do určité míry pochopitelné, vzhledem 

k tomu, ţe kaţdý důl měl své vlastní vedení a ţe v té době jiţ existovalo nepřeberné 

mnoţství způsobů zpracování prostorových dat. Často byly vytvořeny na klíč různé SW, 

které umoţňovaly specifickou funkčnost potřebnou k zpracování dat o lomu v rámci celého 

jeho ţivotního cyklu. 

V roce 1999 vzniklo na Dolech Nástup Tušimice oddělení GIS v rámci Odboru 

hlavního měřiče a Geologa (OHMG). V tu dobu jsme stáli před rozhodnutím, jaký způsob 

vedení prostorový dat vlastně zvolit, před tímto rozhodnutím jsme se seznámily s GIS 

v různých firmách, které jiţ GIS pouţívaly, a zúčastňovali jsme se konferencí zaměřených 

na problematiku GIS. Výsledkem toho bylo, ţe naše rozhodnutí padlo na MGE. 

MGE byl vlastně GIS na platformě MicroStationu. Pro tento systém jsme se rozhodli 

hlavně pro to, ţe jsme MicroStation jiţ měli a s úspěchem jsme ho pouţívali pro tvorbu 

důlních map. 

V roce 2003 jsme na DNT přešli na GIS GeoMedia. K tomuto přechodu nás donutily 

okolnosti jakých si dohod mezi firmami Intergraf a Bentley. GeoMedia uţ byl samostatný 

program se všemi atributy moderního GIS. Souběţně však probíhala i úprava a aktualizace 

dat v MicroStationu s nadstavbou DULMAP, coţ je program pro úpravu a tisk map. 

Datovým zdrojem byl KVAS (geologický, báňský a objemový model) a MOSS, oba tyto 

systémy jsou digitálními modely terénu. Dalšími datovými zdroji byl Kokeš a Geobanka.  



Jana Pavlíčková: GIS na Severočeských dolech 

2011  10    

Ale ani tento přechod, však nebyl konečným řešením GIS na Dolu Nástup Tušimice.  

Na Dolech Bílina se vydali cestou Topolu, který vlastní a vyvíjí firma Topol Software 

Praha. Tento program poskytuje nástroje pro tvorbu map. Patří do skupiny GIS a mají 

v něm veškerá data (polohopisné prvky, databáze, ortofotomapy apod.), která nesouvisejí 

s digitálním modelem terénu ve 3D. Na Dolech Bílina společně s programem Atlas 

(digitální model terénu) byly hlavními nositeli všech mapových a GIS podkladů lomu. Pro 

správu geologických údajů pouţívali programy Agricolu a Geobanku. 

Proces sjednocení heterogenních systémů pro zpracování prostorových dat, které se do 

té doby na obou dolech pouţívaly, jsme zahájili v roce 2008. Toto sjednocení na jednotnou 

platformu bylo iniciováno faktem organizačních změn v Severočeských dolech a.s, 

konkrétně sloučením pracovišť odboru měřictví a geologie (OMG) obou dolů, které se 

zpracováním prostorových dat zabývají a tím vzniklé potřeby vytvoření jednotného 

úloţiště prostorových dat. 

Sjednocení systémů jsme se rozhodli realizovat pomocí programu ArcGIS od firmy 

ESRI. Důvodů pro tento výběr jsme měli hned několik. Jednak firma ESRI do značné míry 

převálcovala konkurenci a stala se dominantním dodavatelem GIS například pro státní 

správu. Dalším důvodem bylo to, ţe společnost ČEZ, jejíţ jsme od roku 2005 součástí, má 

taktéţ svůj GIS na bázi programů firmy ESRI. A v neposlední řadě se nám prostě zdál 

ArcGIS od firmy ESRI v tu chvíli nejlepší. 

Cílem nebylo stávající systémy a pracovní postupy za kaţdou cenu předělávat nebo 

přeorganizovávat, ale naopak, cílem bylo GIS do těchto systémů integrovat a dosáhnou 

vyšší komplexnosti poskytovaných informací a zlepšit jejich operativní dostupnost. 

Důvodem byly především náklady na vývoj specifických systémů, postupů a školení lidí, 

které jiţ byly v minulosti vynaloţeny a není snadné je nahradit.  

2.2.2 Současnost 

V dnešní době je vyuţíváno jednotné technologické prostředí GIS na platformě ESRI. 

GIS je řešen jako standardní třívrstvá architektura s centrálním datovým úloţištěm 

v prostředí relační databáze. Velmi důleţitou součástí systému je prezentace mapových děl 

vytvářených podle důlně-měřické legislativy (především podle vyhlášky ČBÚ 435/1992 

Sb.) ve webovém prostředí nebo v těţkém klientu ArcMap a jejich tiskové výstupy. 

Speciální poţadavky mapování povrchového lomu si vyţádaly nahrazení a doplnění funkcí 



Jana Pavlíčková: GIS na Severočeských dolech 

2011  11    

pro vytvoření mapových výstupů. Novými funkcemi jsou zajištěny výstupy podle šablon 

důlních a provozních map.  

Jsou zpracovány postupy exportů a importů dat v různých formátech i konfigurace pro 

sdílení dat formou webových sluţeb.  

Dále jsou připraveny účelové úlohy v prostředí ArcMap pro sledování a evidenci změn 

údajů o pozemcích a rekultivacích včetně kontrol dat vůči katastru nemovitostí. Tyto úlohy 

podporující velké mnoţství výstupů a sestav slouţí pro potřeby vykazování údajů jak pro 

orgány státní správy, tak i pro potřeby samotné společnosti.  

Samostatnou úlohou je tvorba podkladů z GIS pro zpracování daně z nemovitostí a 

inventarizaci nemovitého majetku, včetně údajů o konkrétním fyzickém umístění 

nemovitostí. S tím souvisí příprava celkového prostředí pro podporu správy majetku včetně 

zajištění vazby na ekonomické údaje v systému SAP. 

Dále jsou připraveny úlohy pro problematiku báňského plánování umoţňující prezentaci 

údajů z plánovací dokumentace, porovnávání dat z různého období a prezentaci 

geologických řezů včetně moţnosti poskytování jejich dat uţivatelům ve formě PDF nebo 

DXF dokumentů.  

Probíhá online zobrazování polohy bagrů snímaných s vyuţitím GPS. 

Jako ochranu před neúmyslnou manipulací nebo smazáním dat máme v novém GISu 

nasazenou tzv. historizaci. Pomocí tohoto nástroje je administrátor GIS schopen přesně 

zjistit, kdo a kdy s kterými daty manipuloval nebo je dokonce smazal. 

Dnešní GIS s SQL databází je jiţ plnohodnotným jednotným úloţištěm prostorových 

dat pro celou společnost. Tvorba geografických podkladů pro potřeby plánování, provozu a 

zahlazování důsledků těţby je v SD, a.s. organizačně i odborně na vysoké úrovni. 

Pravidelně probíhá mapování území a vytváříme přesně definovaná mapová díla. Správci 

mají dnes k dispozici aktuální data, která musí průběţně kontrolovat a mají stanovenou 

jednoznačnou zodpovědnost za data ve své působnosti. Zajistili jsme distribuci aktuálních 

dat k široké škále uţivatelů. 
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Obr. 2: Prostředí ArcMap-ArcEditor se zobrazením připojení databáze 

 

 
 

Obr. 3: Prostředí ArcMap-ArcEditor se zobrazením tříd prvků 
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3  Úlohy GIS v prostředí SD 

3.1 Sjednocení 

Nejdůleţitější úlohou GIS na SD je sjednocení, vybudování jednotné správy a vyuţívání 

datové základny o území společnosti s cílem poskytnout všem oprávněným uţivatelům 

aktuální informace o území zájmu formou grafických i negrafických výstupů. 

 jednotná evidence pozemků 

 jednotná evidence rekultivačních ploch 

 jednotný způsob realizace inventarizace pozemků určených k rekultivaci 

 jednotný postup pro zajištění správy majetku (včetně veškerých sítí) a podkladů 

pro daň z nemovitostí 

3.2 Nástroj pro tvorbu uživatelských map 

Dalším úkolem geografického informačního systému na SD je umoţnění nástroje pro 

tvorbu uţivatelských map. Uţivatelskou mapou se myslí zjednodušené mapy pro praktické 

pouţití dle potřeb jednotlivých technických profesí. Jedná se především o mapy 

elektrických rozvodů, komunikací, ortofotomap, přehledných map apod. Uţivatelské mapy 

zahrnují mapovou dokumentaci ve smyslu vyhlášky ČBÚ. 

3.3 Báňský modul 

Vytvořením báňského modulu můţeme veškerou platnou dokumentaci plánovaných 

báňských postupů (Studie, POPD, DPM, TR apod.) soustřeďovat na společné grafické 

platformě pro oba doly. 

Geologická část našeho báňského modulu obsahuje vybrané geologické řezy. 

3.4 Jednoduché nástroje  

GIS nabízí jednoduché nástroje pro rychlou a efektivní práci při prohlíţení, kontrole 

dokumentace a porovnávání jednotlivých plánovaných báňských postupů a pro konfrontaci 

dosaţené skutečnosti a plánovaných báňských postupů (či jiných záměrů) pro 

zaměstnance, kteří nedisponují se základními grafickými SW a digitálními modely na DNT 



Jana Pavlíčková: GIS na Severočeských dolech 

2011  14    

a DB (KVAS, Atlas, MicroStation apod.). V tabulkové a textové části modulu jsou 

vybrané informace související s mapovou dokumentací a plánovaných báňských postupů. 

3.5 Operativní dostupnost informací včetně provádění analýz nad daty 

 rychlá dosaţitelnost potřebných prostorových dat a s nimi spojených popisných 

informací (např. zjištění vlastníků a správců staveb, pozemků a ploch) 

 moţnost provádění rychlých analýz a výstupů pro podporu rozhodovacích procesů 

 umoţnění databázových dotazů a účelových analýz 

 moţnost vlastních jednoduchých analýz 

3.6 Požadavky na GIS od specializovaných odborů   

Na Severočeských dolech je mnoho specializovaných odborů, které kladou na GIS své 

specifické poţadavky podle zaměření své práce.  

3.6.1 Odbor rozvoje báňské základny  

 spolupráce při tvorbě krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých báňských 

projektů (vybraná data jsou po transformaci do systému DULMAP resp. TOPOL 

převedena do GIS) 

 spolupráce při tvorbě účelových digitálních map (digitální zpracování základních 

dat důlního prostoru, chráněného loţiskového území, rozvodů elektrické energie, 

báňských podkladů pro rekultivace, identifikace a popis budov v lokalitách SD, 

a.s., schémat pasových dopravníků  

3.6.2 Odbor energetiky  

 informační podpora pro vyjádření o průběhu sítí společnosti cizím subjektům, 

zobrazení grafických informací o dané lokalitě 

3.6.3 Odbor komerční  

 zobrazení zájmové lokality s komplexními geo-informacemi (dostupnost 

inţenýrských sítí pro účely pronájmů) 

 zobrazení pronajatých nemovitostí 
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 vedení stavu k pronajatým nemovitostem (stavy – v jednání, pronajato, volné 

k pronajmutí atd.) 

 zobrazení údajů z KN 

3.6.4 Odbor finančního účetnictví 

 poskytování identifikačních a ekonomických údajů o nemovitém majetku  

 zobrazení informací o vybraném HIM (vlastník HIM, uţivatel HIM, účel HIM, 

parametry, krátký popis, základní fotodokumentace) 

3.6.5 Odbor měřictví a geologie  

 informační podpora pro zpracování podkladů pro přiznání úhrady z vydobytých 

nerostů a DP 

 zobrazování situace významných objektů a stavů (polohopisu liniových staveb, 

staveb a zařízení, polohopisu cizích sítí, hranice rekultivací, hydrogeologických a 

hydrologických poměrů loţiska, vodní hladiny, odkaliště, odvodňování, skládková 

pole, stará důlní díla, ochranné pilíře, ochranná pásma, zábory pozemků)  

 zobrazování pozice rypadel (on-line) 

 aktualizace popisných údajů grafických objektů v mapách různého účelu (základní 

mapa závodu – ZMZ, jednotná ţelezniční mapa – JŢM, provozní důlní mapa) 

 zpracování a tisk map různých měřítek a účelu (mapy skutečného stavu, základní 

důlní mapa, ortofotomapa, mapy plánovací, rekultivace, souhrnný plán sanací a 

rekultivací, mapy provozní, mapa územního rozdělení atd.) 

 zpracování dokumentace skutečného provedení staveb 

 správa ZMZ 

 zpracování důlně měřické a geologické dokumentace podle platné legislativy 

 vedení databáze vrtů (převod vybraných údajů z Geobanky do GIS) 

3.6.6 Odbor přípravy území a rekultivací  

 zpracování a tisk map, vytváření výřezů z map 

 zobrazování integrovaných geografických údajů 

 zobrazování údajů o vybraných objektech 

 analýzy ploch 
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 podklady pro zajištění projektů rekultivací 

 informační podpora pro zajištění plánů sanací a rekultivací, strategii a finanční plán 

 informační podpora pro sledování a vyhodnocování rozpracovaných rekultivací 

 informační podpora pro zpracování podkladů pro převod kultur 

 informační podpora pro vyjádření k záměrům cizích investorů, k návrhu územních 

plánů a nájmu a podnájmu pozemků     

 zpracování podkladů pro komerční vyuţití pozemků 

 informační podpora pro zpracování podkladů pro přiznání k dani z nemovitosti  

 informační podpora pro inventarizaci pozemků ve vlastnictví SD 

 vyhledávání vlastníků zájmových pozemků (parcel) a staveb  

 přiřazení správce (závodu) k pozemku 

 informační podpora Evidence rozhodnutí a povolení 

 aktualizace údajů operativní evidence pozemků SD 

3.6.7 Závod údržby 

 zobrazení mapy se zvýrazněním objektů vybraných podle kritéria 

 přiřazení dokumentace k vybranému objektu 

 zobrazení stavu k termínu v minulosti 

3.6.8 Odbor péče o majetek   

 zobrazení informací o vybraných komunikacích, plochách, budovách, pasových 

dopravnících 

 aktualizace informací vedených o vybraných objektech  

 zobrazení ploch předaných rekultivacím, vybrané deponie podsypových hmot, 

ornice a zúrodněných zemin 

3.6.9 Odbor závodního lomu, BHP a PO 

 zobrazení polohy míst první pomoci a polohy havarijních skladů 

 aktualizace údajů vedených o objektech havarijního plánu 

 aktualizace mapové části havarijního plánu 
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4 Vazby GIS SD na další IS a datové zdroje  

4.1 Vazby v rámci SD 

4.1.1  SAP majetek – GIS 

Vazbou SAP majetek a GIS probíhá import popisných dat a aktualizace informací o 

stavu majetku.  

Údaje primárně udrţujeme a spravujeme v systému SAP (odbor IS – účtárny).  

Přenos dat je dvoufázový, týká se vybraných skupin majetku, který sledujeme v rámci 

GIS (stavby, pozemky, komunikace, pasové dopravníky a poháněcí stanice, rypadla a 

zakladače, inţenýrské sítě atd.). Jedenkrát za měsíc se po provedení všech změn 

(aktualizace odpisů, zůstatkových hodnot, příznaků vyřazení, likvidací majetku nebo 

aktivací nového majetku) vytvoří textový soubor s aktuálním stavem majetku. Soubor je 

poté načten do systému S1 (z historických důvodů – s tímto systémem komunikoval GIS 

původně). V něm se aktualizuje můstková tabulka IMGIS a k údajům z této tabulky má 

přímý přístup klient, který odsud přímo importuje nové údaje do GISu. 

Na obrázku č. 4 je ukázán příklad postupu při pořízení stavby a zařazení do evidence 

GIS ze SAP. 

 

Obr. 4: Příklad postupu při pořízení stavby a zařazení do evidence GIS 
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4.1.2 KVASoftvare – GIS 

Digitální model lomu v programu KVAS tvoří základ pro informační databázi o 

zaměřených prvcích. Jedná se o 3D model terénu, doplněný 2D modelem sítí. Rozsah 

tohoto modelu je dán prakticky maximálním rozsahem leteckého měřického snímkování. 

Nejedná se tedy pouze o vlastní lom a výsypky. Obsaţeno je také předpolí, oblast 

rekultivací a bývalých vnějších výsypek. 

Digitální model terénu obsahuje soubor obecných bodů na plošinách, han a pat řezů a 

svahů. Digitální model sítí představuje především model pasové dopravy, komunikací, 

stavby v lomu a areálech závodů, odvodnění, inţenýrské sítě, technickohospodářské a jiné 

důleţité hranice, včetně pozemků z Katastru nemovitostí. Nedílnou součástí je také model 

geologie loţiska a model staré důlní činnosti. 

Aktualizaci tohoto modelu provádíme v závislosti na leteckém snímkování, zpravidla 

12- krát ročně. Aktualizujeme veškeré povrchové sítě, fotogrammetricky zaměřený terén a 

nedílnou součástí jsou i různá účelová tachymetrická zaměření. Další aktualizaci 

provádíme z dodané Dokumentace skutečného provedení v rámci přejímacích řízení 

rekultivačních a investičních akcí. 

Aktualizovaná data v programu KVAS do GIS importujeme 1- krát měsíčně pomocí 

DULMAP ve formátu DMT. 

4.1.3 Topol a Atlas – GIS 

Na Dolech Bílina přistoupili k aktualizaci dat do GIS odlišným způsobem neţ my na 

Dolech Nástup Tušimice. Na DNT aktualizovaná data importujeme z programu KVAS do 

primární databáze v GIS, kdeţto na DB se data primárně udrţují a aktualizují 

v programech Topol a Atlas a 1- krát měsíčně je importují do GIS. 

Topol je program na tvorbu map a Atlas je digitální model terénu. Do digitálního 

modelu Atlas je Topol promítán do společného okna metodou dynamického okna. Takto 

mohou i vytvářet společné tiskové výstupy. 

4.1.4 Dulmap – GIS 

Programový systém Dulmap je produktem firmy HSI pracující nad programem 

ArcMap, nám slouţí k tvorbě a údrţbě polohopisných dat o povrchovém lomu. Zajišťuje 
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nám podporu při aktualizaci dat v jednotném datovém úloţišti. V tomto programu 

upravujeme digitální model terénu a sítí pro různá měřítka na DNT. 

Pro nás důleţitým přínosem  Dulmapu je moţnost zabezpečit archivaci stavu datové 

základny důlní lokality k danému datu. 

Velkým přínosem tohoto programu jsou pro nás i nástroje pro vytváření různých forem 

důlně měřické dokumentace (základních důlních map, provozních důlních map atd.) a 

hlavně knihovna specifické symbologie důlního mapování.(viz Obr. 5) 

Tento program nám řeší problém s převodem z a do formátu DGN, prostřednictvím 

Dulmapu můţeme převádět data z jiných formátů (DWG, DXF, TXT atd.) do GIS. 

 

 

Obr. 5: Výřez z provozní důlní mapy z DULMAPu  

4.1.5 Geobanka – GIS 

Databanku geologických údajů vedeme ve formě fyzického archivu (popisné profily 

vrtů, výstupy laboratoří, karotáţní profily atd.), která je souhrnem jednotlivých vrtů, sond a 

dalších průzkumných děl. Dále ve formě digitální, kterou reprezentuje databázový program 

Geobanka firmy Data PC Sokolov. 

Program Geobanka je databázový produkt vytvořený na platformě programu Microsoft 

Visual FoxPro. Geobanka nám umoţňuje vést evidenci veškerých provedených 
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technologických, hydrogeologických, geotechnických a dalších vrtů a sond. Do digitálního 

tvaru převádíme psaný profil vrtu, technologické rozbory těţené suroviny, litostratigrafické 

členění loţiska a kódování vrtu ve formátu určeném Geofondem ČR. 

Výsledné výběry realizujeme ve formě digitální (soubor se seznamem vrtů), ve formě 

grafického tiskového výstupu (mapa vrtů) nebo pouze jako grafický výpis na monitoru. 

Geobanku doplňujeme po ukončení jednotlivých průzkumných akcí. Průběţně 

kontrolujeme a doplňujeme údaje dřívějších průzkumných akcí a děl. 

Evidence vrtů a sond je vedena programem Geobanka. Po provedení a finálním 

zaměřením vrtu nebo sondy je mu přidělena adresa (neopakovatelné číslo). 

Výstupem pro GIS je formát DBF, který importujeme pomocí Dulmapu. 

4.1.6 Ortofotomapa - GIS 

Letecká fotogrammetrie nám umoţňuje tvorbu ortofotomap. Periodickým snímkováním 

zájmového území (skrývkové a uhelné řezy, pasové dopravníky, jímky, sítě aj.) je vytvářen 

zdroj dat především pro aktualizaci důlních map (viz. Obr. 6) a výpočty objemů 

odtěţených hmot. 

Snímky pořizujeme 12- krát za rok z výšky 700 m nad terénem a 1- krát za rok z výšky 

1500 m nad terénem. 

Výstupem pro GIS je formát TIF. 

 

Obr. 6: Ukázka z důlní ortofotomapy  
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4.2 Vazby mimo SD 

4.2.1 Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) – GIS 

Data z KN přebíráme ve výměnném formátu ISKN. Ve spolupráci s OPÚR jsou v rámci 

specifikace datového modelu definovány skupiny typů dat, o které máme zájem (platí se za 

objem dat, takţe přebírat i nepotřebná data by bylo neekonomické). Import probíhá  5- krát 

za rok a importujeme tyto datové skupiny:  

 Nemovitosti – parcely, budovy, části budov 

 Jednotky - bytové jednotky, nebytové prostory 

 Bonitní díly parcel – bonitní díly parcel 

 Vlastnictví - listy vlastnictví, oprávněné subjekty a vlastnické vztahy 

 Jiné právní vztahy – věcná břemena 

 Řízení – předmět řízení, účastníci řízení, informace o průběhu řízení listiny 

 Prvky katastrální mapy – parcely, budovy, body BP, další prvky mapy 

 BPEJ - hranice BPEJ  

 Geometrický plán – návrhy změn formou Geometrické plány 

4.2.2 Projektanti projektů rekultivací a sanací 

Projektanti z řad externích firem nám do GISu dodávají data ve formě výkresů 

geometrického zaměření plánovaných rekultivací a sanací ve formátech DWG a DGN. Při 

tvorbě projektů musí dodrţovat níţe uvedená pravidla, která jsme pro příjem digitálních 

datových zdrojů do GIS na SD nastavili. 

4.3 Pravidla pro přejímání digitálních datových zdrojů do GIS na SD 

Po problémech s různými dodavateli datových zdrojů do GIS, kdy jsme museli i 

opakovaně datový zdroj vracet, z důvodu nepouţitelnosti pro účely GIS, jsme sestavili 

souhrn poţadavků, které tento datový zdroj musí splňovat, aby mohl být pouţit pro účely 

GIS.  

Poţadavky na datové zdroje jsou následovné: 

 Digitální grafická data musí být předávána výhradně ve formátech DGN V8 

(výkresový soubor MicroStation verze 8), DWG 2000 a vyšší (výkresový soubor 
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AutoCAD verze 2000 a vyšší), ve výjimečných případech ve formátu DXF 

(výměnný formát AutoCAD). Všechny uvedené formáty musí být 3D dimenze, tj. 

kresba disponuje souřadnicemi X, Y a Z. 

 Polohopisná sloţka kresby výkresu musí být prostorově lokalizována formou 

souřadnic geodetického systému S-JTSK. Vzhledem k odlišnosti orientace 

uvedeného souřadnicového systému a souřadnicového systému implementovaného 

v grafických systémech MicroStation a AutoCAD je pro záznam kresby v těchto 

systémech pouţit následující transformační vztah mezi souřadnicemi:  

(X, Y)MicroStation, AutoCAD = (-Y, -X) S-JTSK 

 Výškopisná sloţka kresby výkresu musí být uvedena formou souřadnic geodetického 

systému Balt po vyrovnání. 

 Výkres musí být vnitřně strukturován do vrstev. 

 Plošné objekty musí být ve výkresu reprezentovány grafickými elementy 

mnohoúhelník nebo kruţnice. Liniové objekty musí být ve výkresu reprezentovány 

grafickými elementy úsečka, lomená čára nebo oblouk. Bodové objekty musí být 

ve výkresu reprezentovány grafickými elementy bod nebo buňka (blok). Prostorové 

vazby mezi objekty musí být fyzicky zabezpečeny v kresbě výkresu, tj. grafické 

elementy se společnou prostorovou vazbou musí mít totoţné společné body. 

Topologické chyby typu nedotahy, přesahy a kříţení jednotlivých elementů nejsou 

přípustné. 

 Parcelní čísla musí být ve tvaru parcelní číslo/podlomení (např. 104/12) a musí být 

umístěny uvnitř dané parcely. Uvnitř kaţdé parcely musí být umístěno jedno 

parcelní číslo. 

 V případě, kdy předávaná grafická data mají charakter projektovaného stavu, musí 

být předána ve formě dvou samostatných výkresů. Jeden výkres musí obsahovat 

kompletní projekt (plánovaný i výchozí stav) a druhý výkres musí obsahovat jen 

plánovaný stav (tzv. přítisk). 

Oprávněný pracovník z odboru OMG provede nejprve kontrolu, zda datový zdroj 

splňuje tyto poţadavky a teprve poté jej převezme. 
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5 Návrh zjednodušení GIS z pohledu uživatelského prostředí 

Uţivatele GIS na SD dělíme do dvou obecných skupin, a to na těţké a lehké klienty. 

My těţcí klienti, na odboru OMG, jsme uţivatelé, pro které je GIS hlavní pracovní 

náplní. V GIS aktualizujeme grafické i popisné informace, vytváříme mapovou 

dokumentaci a sloţitější analýzy, spravujeme primární databázi GIS a podílíme se na 

dalším rozvoji celého systému. Dále jsou tu těţcí klienti z řad jiných odborů, pro které GIS 

není hlavní ale určitě nedílnou součástí jejich práce, aktualizují většinou jen popisné 

informace a vytvářejí si výstupy podle svých potřeb nebo poţadavků jejich nadřízených. 

Všichni těţcí klienti jsme vybaveni programem ArcGIS Desktop v licenci ArcEditor. 

  Dále tu máme celou řadu neméně důleţitých lehkých klientů. To jsou uţivatelé, pro 

které GIS není hlavní náplní práce, ale občas přeci jen nějakou tu informaci ke své práci 

potřebují. Tito uţivatelé nepotřebují ţádný zvláštní program, plně jim stačí internetový 

prohlíţeč (v naší firmě je to Internet Explorer). 

Na SD máme v současné době největší problém právě s těmito lehkými klienty. Tento 

problém netkví v technické nevybavenosti nebo v nedostatečné kapacitě sítě, jak by se 

nabízelo. Vedení SD v plné míře zajistilo dostupnost GIS, pro celou škálu zaměstnanců. 

Ale náš problém tkví v tom, jak přimět tyto lehké klienty, aby se naučili GIS potřebovat a 

pouţívat ho při své kaţdodenní práci. Jelikoţ jsou to většinou dlouholetí zaměstnanci SD, 

kteří mají sice hluboké znalosti a zkušenosti ve svém oboru, ale samozřejmě i své zaběhlé 

způsoby práce a způsoby získávání informací, podpořené dlouholetou praxí. Proto je velice 

sloţité, je o výhodách nových alternativ získávání operativních informací přesvědčit. Ze 

svých vlastních zkušeností vím, ţe tyto alternativy musí být pro ně co nejjednodušší a 

maximálně přehledné. Okamţitě je odradí, kdyţ musí informace rozsáhle vyhledávat nebo 

sloţitě nastavovat parametry.  

Na webovém rozhraní je sice jiţ vytvořena modulární aplikace zajišťující úpravy 

pomocí šablon a konfigurace. Samotné rozhraní je koncipováno v podobě účelových úloh 

pro potřeby jednotlivých odborů. Jsou připraveny úlohy pro problematiku pozemků a 

rekultivací umoţňující prezentaci dat vytvářených a spravovaných pomocí účelových úloh 

(viz. Obr. 7).  
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Obr. 7: Účelová úloha SD Rekultivace 

 

Já se však chci zamyslet nad přednastavením účelových úloh pro speciální skupiny 

uţivatelů, které by jim zajistily jednoduchou dostupnost aktuálních informací potřebných 

k jejich práci. 

5.1 Přednastavení účelových úloh pro speciální skupiny uživatelů 

Nejdůleţitějším úkolem pro zajištění co největšího komfortu při vyhledávání informací, 

pro speciální skupiny uţivatelů, je správné přednastavení legend se zvýrazněním tříd 

prvků, zajímavých právě pro tu určitou skupinu uţivatelů. Vybrat třídy prvků, které jsou 

pro ně zajímavé a naopak potlačení tříd prvků, které tyto uţivatele zbytečně ruší, a 

prostředí se tím stává zbytečně nepřehledným. Dalším úkolem, kterým se chci zabývat, je 

vymyslet pro tyto skupiny přednastavení jednoduchých dotazů. 
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5.1.1 Účelová úloha pro elektrotechniky 

V této účelové úloze jsou důleţité třídy prvků, které se týkají elektro majetku a 

napomůţou elektrotechnikům k rychlému přehledu a k rychlým dotazům na tento majetek. 

Návrh nastavení legendy  

 Zájmové prvky 

o Vlastní vedení – elektrické vedení NN, VN,VVN a sdělovací vedení 

o Plocha TSN TSM 

o Elektro objekt  

 Prvky určené k orientaci 

o Mapový podklad – pásový dopravník, komunikace, hranice areálu, hranice 

dobývacího prostoru 

o Ortofotomapa 

Návrh zjednodušených dotazů 

 Vlastní vedení  

o Název vedení 

o SAP organizace – znamená, komu majetek v rámci SD patří (např. DNT-

trafostanice, DNT- montáţní místo, DNT- povrch, máme cca 300 moţných 

SAP organizací) dále uţ jen SAP organizace 

 Plocha TSN TSM 

o Název plochy 

o SAP organizace 

 Elektro objekt  

o Typ objektu 

o Číslo objektu 

o SAP organizace 

5.1.2 Účelová úloha pro údržbu  

Tato účelová je určena mechanikům údrţby, kteří udrţují a spravují majetek týkající se 

kanalizačních a vodovodních sítí. 

Návrh nastavení legendy 

 Zájmové prvky 
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o Kanalizace osa vedení – jednotná, odlehčovací, dešťová, splašková, 

průmyslové odpadní vody, výtlačné kalové potrubí, důlní vody 

o Kanalizační objekt – vpusť, šachta, oddělovač deště, spadiště, větrací šachta 

o Vodovod – pitná, uţitková a poţární voda 

o Vodovodní objekt – šachta vodoměrná, šoupátko, hydrant nadzemní, 

hydrant podzemní, hydrant vnitřní, vstup 

 Prvky určené k orientaci 

o Mapový podklad – komunikace, stavby, hranice areálu 

o Ortofotomapa  

Návrh zjednodušených dotazů 

 Kanalizace osa vedení 

o Inventární číslo 

o Druh kanalizace 

o SAP organizace 

 Kanalizační objekt 

o Typ  

 Vodovod 

o Druh vodovodu 

o Inventární číslo 

o SAP organizace 

 Vodovodní objekt 

o Typ  

5.1.3 Účelová úloha pro mechaniky na lomu a skrývce  

Tato úloha je určena pro mechaniky na uhelných lomech a na skrývce netěţených hmot.  

Návrh nastavení legendy 

 Zájmové prvky 

o Budova  

o Objekt zvláštního určení  

o Doplňková stavba 

o Komunikace vozovka 
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o Komunikace chodník 

o Komunikace plocha 

 Prvky určené k orientaci  

o Mapový podklad – hrany řezů, sváţnice, poháněcí stanice, pásový 

dopravník, pásovkový most, rypadlo, zakladač, hranice DP 

o Ortofotomapa 

Návrh zjednodušených dotazů 

 Budova 

o Inventární číslo 

o Typ 

o SAP organizace 

o Daň z nemovitosti 

 Objekt zvláštního určení 

o Inventární číslo 

o SAP organizace 

o Daň z nemovitosti 

 Doplňková stavba 

o Inventární číslo 

o SAP organizace 

o Daň z nemovitosti 

 Komunikace vozovka 

o Povrch  

o Druh  

o Inventární číslo 

o SAP organizace 

o Daň z nemovitosti 

 Komunikace chodník 

o Povrch  

o Inventární číslo 

o SAP organizace 

o Daň z nemovitosti 

 Komunikace plocha 
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o Druh 

o Inventární číslo 

o SAP organizace 

o Daň z nemovitosti 

5.1.4 Účelová úloha pro skupinu uživatelů zabývajících se odvodněním lomu 

V této účelové úloze jsou důleţité třídy prvků, které se týkají celého sytému odvodnění 

lomu. 

Návrh nastavení legendy 

 Zájmové prvky 

o Čerpací stanice – trvalá, dočasná 

o Čerpadlo 

o Odvodňovací příkop – odvodňovací příkop, zatrubněný odvodňovací příkop 

o Odvodňovací drén – drén, péro 

o Výtlačné potrubí 

o Odvodnění lomu plocha – zatopená část lomu, jímka, nádrţ, ţebra 

 Prvky určené k orientaci 

o Mapový podklad – hrana řezu, pásový dopravník, stavby, komunikace, 

vodní tok, vodní plocha 

o Ortofotomapa 

Návrh zjednodušených dotazů 

 Čerpací stanice 

o Typ  

 Čerpadlo 

o Číslo rozvaděče 

o Inventární číslo 

o Typ 

 Odvodňovací příkop 

o Typ 

 Odvodňovací drén 

o Typ 

o Inventární číslo 
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 Výtlačné potrubí 

o Inventární číslo 

 Odvodnění lomu plocha 

o Typ 

o Inventární číslo 

Takovéto nastavení legend a zjednodušených dotazů, by podle mě mohlo napomoci 

k rychlejší orientaci a zlepšení přehlednosti v uţivatelském prostředí lehkých klientů. A 

přimět tyto speciální skupiny uţivatelů ve větší míře GIS pouţívat při své kaţdodenní 

práci. 

6 Závěr 

GIS na Severočeských dolech je modulární a celkově otevřený systém, díky čemuţ 

můţeme pruţně reagovat na neustále se měnící potřeby a poţadavky uţivatelů. Umoţňuje 

nám další postup integrace sloţitého a velmi specifického prostředí zpracování 

prostorových dat ve společnosti a k zajištění efektivity práce s těmito daty.  

Díky vybudování jednotné správy a vyuţívání datové základny o území společnosti se 

nám daří poskytovat všem oprávněným uţivatelům aktuální informace o území zájmu.  

Od návrhu zjednodušeného uţivatelského prostředí, si slibuji větší vyuţití GIS lehkými 

klienty, kteří díky komfortnějšímu vyhledávání informací potřebných k jejich specifickým 

činnostem a celkovému zpřehlednění uţivatelského prostředí, budou GIS vyuţívat ve 

své kaţdodenní práci. Přednastavením legend pro speciální skupiny uţivatelů se nebudou 

muset tito uţivatelé zabývat třídami prvků, které nejsou pro jejich práci důleţité a díky 

kterým se pro ně prostředí stává zbytečně nepřehledným. Přednastavení jednoduchých 

dotazů, pro tyto uţivatele, napomůţe k rychlým dotazům na majetek, který kaţdá tato 

specifická skupina uţivatelů spravuje. 

Zásadním úkolem GIS na Severočeských dolech je tedy zajištění jednoduché 

dostupnosti prostorových dat pro širokou škálu uţivatelů a zajištění informační podpory 

procesů řízení v této společnosti a její hlavní činnosti, to je především těţby hnědého uhlí. 

 

 



Jana Pavlíčková: GIS na Severočeských dolech 

2011  30    

 

Literatura 

[1] Geografické informační systémy - ARCDATA PRAHA [online]. 2010 [cit. 2010-11-

28]. Dostupné z WWW: <http://www.arcdata.cz/uvod/>. 

[2] Kolektiv autorů: Doly Nástup Tušimice: minulost a současnost, Severočeské doly a.s., 

1996, 298 stran. 

[3] Zdeněk Švenka, Petr Štěpán. Řešení GIS nad technologií ESRI v SD a.s., Arcrevue 

3/2009 

[4] Geoinformační řešení – GIScom [online]. 2010 [cit. 2011-01-15]. Dostupné z WWW: 

<http://www.giscom.cz/>. 

[5] Severočeské doly a.s. – SD [online]. 2010 [cit. 2010-11-28]. Dostupné z WWW: 

<http://www.sdas.cz/>. 

 

 

 

 

 

 

Seznam obrázků 
 

Obr. 1: Nejstarší kartografický projev  

Obr. 2: Prostředí ArcMap-ArcEditor se zobrazením připojení databáze  

Obr. 3: Prostředí ArcMap-ArcEditor se zobrazením tříd prvků 

Obr. 4: Příklad postupu při pořízení stavby a zařazení do evidence GIS 

Obr. 5: Výřez z provozní důlní mapy z DULMAPu 

Obr. 6: Ukázka z důlní ortofotomapy  

Obr. 7: Účelová úloha SD Rekultivace 

 

 

 


