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Generalizace zástavby s využitím typifikace 

 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá tématem kartografické generalizace. Hlavním cílem této práce bylo 

navrhnout novou metodu generalizace zástavby s využitím techniky typifikace pro oblasti s menší 

koncentrací zástavby (vesnická či horská zástavba). Navržená metoda byla koncipována pro mapy 

velkých měřítek (1 : 25 000 a 1 : 50 000). Představený generalizační algoritmus je založen na 

přednostním výběru budov při jejich zákresu do mapy na základě jejich občanské funkce, plošné 

výměry a jejich poloze vůči okolním komunikacím, železnicím a vodním tokům. Respektuje 

kartografická pravidla uplatňovaná pro tento typ generalizačních operací. Algoritmus byl 

implementován v programovacím jazyce Python s využitím knihoven Shapely a Fiona, a to za 

účelem jeho důkladného otestování. Za vhodná testovací data byla zvolena data ZABAGED 

a DATA50. V předkládané práci je mimo jiné představena také metoda objektivní kartografické 

evaluace výsledků typifikace, která využívá Voroného diagramu. Dosažené výsledky jsou 

prezentovány na mapách celkem patnácti obcí s odlišným typem převládající zástavby v obou 

cílových měřítkách.  

Klíčová slova: digitální kartografie, kartografická generalizace, typifikace, budovy, 
zjednodušení 

  



 
 

Simplification of buildings based on typification  

 

Abstract 

The diploma thesis is focused on cartographic generalization. Its main aim was to develop a new 

method of simplification of buildings based on typification for areas with lower density 

of buildings (rural or mountain areas). The proposed method was designed for large scale maps 

(1 : 25 000 and 1 : 50 000). The presented generalization algorithm is based on preferential 

selection of buildings to be drawn on the map according to their civic importance, area and 

location towards roads, railways and streams. It respects cartographic rules used for this type of 

generalization. The algorithm was implemented in the Python programming language using the 

Shapely and Fiona libraries for a purpose of its proper testing. The ZABAGED and DATA50 data 

were chosen as suitable test data. Among other things, this thesis also introduces the evaluation 

method of typification results, which uses Voronoi diagram. Achieved results are presented on 

maps of fifteen villages with different spatial structure in both targeted scales. 

Keywords: digital cartography, generalization, typification, building, simplification
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1. Úvod 

Rozvoj digitálních technologií společně se zrychlujícím se světem v posledních desetiletích 

přinesl zvýšené nároky na řadu vědních oborů, včetně odvětví týkajícího se tvorby map – 

kartografie. Uživatelé map z řad široké i odborné veřejnosti se dnes již nespokojí s aktualizacemi 

mapových děl v intervalu několika let tak, jak tomu bylo u papírových map, ale požadují zkrácení 

aktualizačního cyklu na co nejkratší dobu. Z tohoto důvodu je nutné tvorbu map co nejvíce 

automatizovat, aby byl kartograf schopen zjištěné změny v prostoru uveřejnit co nejdříve 

a s vynaložením co nejmenšího úsilí. Jedním z dílčích a klíčových procesů tvorby mapy je proces 

kartografické generalizace. 

Automatizace v oblasti kartografické generalizace patří mezi přední témata řešená na poli 

vizualizace prostorových dat. Toto téma je aktuální zejména s ohledem na neustálý vývoj využití 

krajiny spojený např. s výstavbou nových komunikací, demolicí nevyhovujících nebo stavbou 

nových budov. Jednou z kartografických generalizačních operací, která se zaměřuje 

na generalizaci budov, je tzv. typifikace. Typifikace představuje proces, během něhož 

je redukován počet objektů ve skupině objektů s cílem zachovat původní vzhled této skupiny. 

Přesný význam tohoto termínu a jeho zařazení mezi ostatní generalizační operace související 

se zákresem budov v mapě jsou uvedeny v následující kapitole. Ve třetí kapitole této práce jsou 

představeny doposud publikované algoritmy typifikace. Jsou zde uvedeny principy fungování, 

hlavní přednosti i nedostatky těchto algoritmů. 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo navrhnout a otestovat nový generalizační 

algoritmus s využitím techniky typifikace. Algoritmus byl koncipován tak, aby byl vhodný 

pro oblasti s menší koncentrací zástavby, tedy vesnické oblasti či oblasti s rozptýlenou zástavbou. 

Typifikaci v tomto druhu zástavby byl v literatuře doposud věnován minimální prostor. Navržený 

algoritmus vychází ze souboru kartografických pravidel, který byl sestaven podle poznatků 

z literární rešerše a na základě informací předaných při návštěvě pracoviště Zeměměřičského 

úřadu v Sedlčanech. Přehled kartografických pravidel je uveden ve čtvrté kapitole této práce. 

V této kapitole je také detailně rozebrán princip fungování navrženého algoritmu typifikace – jsou 

zde uvedeny jednotlivé kroky celého generalizačního procesu i zdůvodnění jejich výběru. 

Poslední část této kapitoly se zabývá použitými testovacími daty za která byla zvolena data 

Základní báze geografických dat (ZABAGED) a data Základní mapy 1 : 50 000 (DATA50). 

Implementaci algoritmu do programovacího jazyka Python je věnována pátá kapitola. 

Součástí této kapitoly je zápis jednotlivých kroků navrženého typifikačního algoritmu ve formě 

pseudokódu. Je zde také v krátkosti představena naprogramovaná aplikace včetně popisu 

uživatelských vstupů a způsobu ovládání. 
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 V šesté kapitole jsou prezentovány a zhodnoceny dosažené výsledky pro patnáct obcí 

s různým typem zástavby. Autor této práce se zde také zaměřil na nastavení vstupních parametrů 

aplikace a stanovil doporučená nastavení těchto vstupních hodnot pro její případné uživatele. 

V této části práce je také věnován prostor metodě objektivního zhodnocení dosažených výsledků. 

 V poslední, sedmé, kapitole je shrnut význam této diplomové práce v oblasti kartografie. 

Jsou zde stručně uvedeny hlavní přednosti i nedostatky navrženého algoritmu. Také zde autor 

nastiňuje možné vylepšení celého typifikačního algoritmu či možnosti dalšího výzkumu v oblasti 

generalizace budov. 
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2. Kartografická generalizace 

Kartografická generalizace představuje jednosměrný proces, jehož cílem je redukovat množství 

informací z původní mapy (popř. prostorové databáze) v závislosti na měřítku a typu nové mapy 

či druhu nesené informace na nové mapě (Regnauld, 2001). Během generalizace mapy dochází 

k úpravě původních objektů (a jejich vztahů), ať už bodových, liniových či ve formě polygonů 

z důvodu zachování dobré čitelnosti odvozené mapy – např. je zjednodušen jejich tvar nebo jsou 

některé objekty seskupeny či zvětšeny. Tyto změny původní mapy vyvolané především změnou 

měřítka však často působí protichůdně, jelikož jsou některá generalizační pravidla ve vzájemném 

konfliktu – při zvětšení šířky potoka dojde k překrytí blízké silnice, která tak musí být odsunuta; 

do mapy nelze zaznamenat všechny objekty, ale je nutné vybrat pouze některé atd. Generalizace 

je tedy pro producenty map jedním z náročných kroků celého procesu tvorby map (časově 

i finančně) a je snaha ji automatizovat (Basaraner a Selcuk, 2004). Právě automatizace tohoto 

procesu je v popředí zájmu odborníků z oboru kartografie posledních několik desetiletí, což 

souvisí zejména s rozvojem map v digitální podobě. 

 V počátcích automatizované generalizace byla věnována pozornost zejména generalizaci 

linií či přírodních ploch (např. jezer). Později se pozornost obrátila směrem ke kontextuální 

generalizaci, tedy generalizaci, během které jsou jednotlivé prvky mapy generalizovány 

s ohledem na prostorový kontext (Regnauld, 2001). Jeden z typů kontextuální generalizace, 

kterému bylo doposud věnováno v odborných publikací spíše méně prostoru, je tzv. typifikace. 

2.1 Typifikace 

Typifikace (někdy též typizace, v angl. typification) je proces, během něhož je redukován počet 

objektů ve skupině objektů při zachování původního vzoru (vzhledu) této skupiny objektů 

(např. Anders a Sester, 2000; Anders, 2005; Mao et al., 2011). Během tohoto procesu je tedy 

nutné respektovat jak hustotu či pořadí objektů v jednotlivých skupinách, tak i významné 

parametry těchto objektů, mezi něž patří např. velikost a orientace, aby mohl být zachován 

původní vzor (Gong a Wu, 2016). Proces typifikace se v naprosté většině případů v kartografické 

literatuře vztahuje zejména ke generalizaci budov, někteří autoři, např. Regnauld (2001) nebo 

Christophe a Ruas (2002), termín typifikace používají dokonce pouze výhradně ve spojení 

s budovami. V případě zachování vzoru při generalizaci přírodních objektů (např. jezer) se uvádí 

spíše označení strukturální zjednodušení (v angl. structural simplification) (Li, 2006). S pojmem 

typifikace se však lze setkat i v jiných oborech více či méně příbuzných kartografii – 

např. v geoinformatice se tento pojem využívá mimo jiné pro proces zjednodušování vzoru fasád 

budov ve 3D (např. Shen et al., 2016), zatímco v biologii se užívá pro jednotné pojmenovávání 
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rostlinných i živočišných druhů (Houša a Štys, 2003). V této práci bude nadále pojem typifikace 

chápán vždy jako jeden z procesů kartografické generalizace týkající se výhradně budov. 

Budovy představují důležité objekty na zemském povrchu, které plní celou řadu funkcí – 

obytnou, obchodní, kancelářskou, kulturní atp. Pro člověka jsou mnohdy i významným 

orientačním bodem, ať už ve městě (významné, historické, výškové budovy) nebo v řídce 

osídlené krajině (horské chaty). Patřičný prostor jim proto musí být věnován i při zákresu do map. 

Jelikož budovy vznikly lidskou činností a lidské potřeby se neustále vyvíjí, jsou tyto objekty 

intenzivně přestavovány, nevyhovující jsou bourány nebo jsou stavěny budovy nové. Tyto změny 

kladou zvýšené nároky na kartografy, kteří tak tyto prvky musí v mapách, na rozdíl třeba 

od fyzicko-geografických prvků, často aktualizovat. Je tedy tendence tento proces co nejvíce 

automatizovat. Při aktualizaci mapy však musí být, stejně jako jiné prvky mapy, budovy 

generalizovány. Jednou z možných generalizačních technik používaných pro budovy je již 

uvedená typifikace. Vybraných objektů se ale týká celá řada generalizačních operací, které spolu 

často úzce souvisejí. Jejich přehled prezentoval Li et al. (2003) a autor práce ho zde uvádí jednak 

pro jednoznačnou definici některých pojmů, které se objeví i v dílčích částech této práce, i pro 

lepší pochopení samotného pojmu typifikace (viz níže): 

 Agregace (angl. aggregation) – spojení více oddělených budov do jedné. 

 Zhroucení (angl. collapse) – změna geometrie objektu (např. z polygonu na bod). 

 Odsunutí (angl. displacement) – změna původní pozice budovy nebo jiného prvku 

(např. z důvodu vyřešení prostorového konfliktu). 

 Zvětšení (angl. exaggeration) – zvětšení budovy (nebo jejích částí), pokud by budova 

(nebo její část) na mapě výsledného měřítka neodpovídala minimálním definovaným 

rozměrům. 

 Vymazání (angl. elimination / selective omission) – vymazání (eliminace) malých 

nebo nedůležitých objektů. 

 Zjednodušení (angl. simplification) – zjednodušení tvaru budovy. 

 Typifikace – redukce počtu budov ve skupině budov při zachování původního vzoru 

skupiny těchto budov. 

Přehled uvedených operací na příkladu v rastrové podobě je znázorněn v Tab. 1. 
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Generalizační 

operátor 
Původní podoba (PP) PP – zmenšená 

PP – zmenšená 

a generalizovaná 

agregace 

 

zhroucení 

 

odsunutí 

 

zvětšení 

 

eliminace a 

zjednodušení 

 

typifikace 

 

Tab. 1: Přehled generalizačních operátorů budov; 
zdroj Li et al. (2003) 

Zde je na místě uvést, že typifikace není od ostatních uvedených generalizačních operací 

striktně oddělena, ale naopak je, resp. může být, syntézou několika předchozích generalizačních 

operátorů – např. při realizaci typifikace je nutné budovy zvětšit, ty nedůležité vymazat 

a zbývající odsunout, aby byla zachována dobrá čitelnost mapy a zároveň struktura budov 

na odvozené mapě odpovídala struktuře budov na mapě původní. Basaraner a Selcuk (2004) také 

upozorňují na to, že výběr generalizačních operací a jejich posloupnost by neměl být náhodný, 

protože oboje ovlivňuje výsledný vzhled mapy. 

Li (2006) uvádí, že generalizačního procesu typifikace je využíváno zejména při tvorbě 

map osídlených oblastí v měřítcích 1 : 10 000 až 1 : 25 000, ve vyšších měřítcích spíše převažují 

generalizační operace agregace či symbolizace. 

2.1.1 Rozdělení typifikačních algoritmů 

Doposud známé typifikační algoritmy je možné rozdělit do dvou základních skupin (Christophe 

a Ruas, 2002; Anders, 2005): 

1. Typifikační algoritmy bez předchozí identifikace struktury budov ve skupině. 
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2. Typifikační algoritmy s identifikací struktury budov ve skupině. 

Typifikační algoritmy bez předchozí identifikace struktury budov ve skupině 

Do první zmíněné skupiny patří pouze několik algoritmů, které pracují na jednoduchých 

geometrických principech či dokonce na principu náhodného výběru objektů v počáteční skupině. 

Přesto mnohdy v jistých situacích (zejména v případě skupiny homogenních budov) dokáží dobře 

replikovat původní vzor skupiny budov a jsou tedy v praxi dobře použitelné. 

Typifikační algoritmy s identifikací struktury budov ve skupině 

Druhá, početnější skupina typifikačních algoritmů, které identifikují strukturu budov 

ve skupině, se skládá ze dvou dílčích procesů, kterými jsou (Burghardt a Cecconi, 2007): 

1. Identifikace prostorových vztahů ve skupině – cílem tohoto procesu je identifikovat 

významné budovy či clustery budov, rozdělit budovy do skupin či zjistit rozložení 

budov vůči ostatním geografickým prvkům (typicky silnicím). 

2. Provedení potřebných generalizačních operací (zvětšení, eliminace, odsunutí) 

na základě znalosti struktury budov tak, aby výsledek odpovídal kartografickým 

pravidlům a bylo zachováno původní rozložení budov. 

Dosud představené typifikační algoritmy obou zmíněných skupin jsou v krátkosti 

představeny v další kapitole. 
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3. Literární rešerše 

V této kapitole jsou prezentovány doposud publikované typifikační algoritmy. Algoritmy jsou 

rozděleny do dvou skupin podle toho, zda je jejich součástí identifikace prostorové struktury 

budov nebo nikoliv. Cílem této literární rešerše bylo zjistit stav dnešního poznání, odhalit silné 

a slabé stránky jednotlivých algoritmů a na základě těchto zjištění v navazujících částech této 

práce (viz kapitola 4 a 5) vytvořit nový typifikační algoritmus vhodný pro použití v oblastech 

s rozptýlenou zástavbou. 

3.1 Typifikační algoritmy bez předchozí identifikace struktury budov ve skupině 

Tato kapitola představuje typifikační algoritmy, které pro svoji činnost nevyužívají identifikaci 

struktury budov ve skupině. Na rozdíl od druhé, početnější skupiny algoritmů (viz kapitola 3.2), 

je princip těchto typifikačních algoritmů založen na jednoduchých geometrických pravidlech 

nebo na náhodném výběru. 

Müller a Wang (1992)  

První zde prezentovaný algoritmus představený dvojicí Müller a Wang v roce 1992 sice 

nelze dle přesných definic (viz kapitola 2) označit jako typifikační (byl vyvinut pro strukturální 

zjednodušení přírodních objektů), přesto si ho ale dovolím do výčtu zařadit. V odborné literatuře, 

která se týká typifikace budov (Anders, 2005; Mao et al., 2011) je totiž často zmiňován jako 

typický zástupce algoritmů, jejichž cílem je zachovat původní vzor bez předchozí identifikace 

jeho struktury. Princip tohoto algoritmu je založen na matematické morfologii, kdy jsou polygony 

nad zadanou hraniční hodnotu zvětšeny, zatímco zbylé polygony jsou naopak zmenšeny 

(Li, 2006). Výhodou tohoto algoritmu je jeho jednoduchost. Pro typifikaci budov je ale 

nepoužitelný, protože by mohly být zcela vymazány menší hraniční budovy, které jsou však 

důležitými objekty pro zachování původního vzoru. 

Sester a Brenner (2000), Hojholt (1995) 

V roce 1995 Hojholt představil první typifikační algoritmus založený na technice 

neuronových sítí (angl. neural-network technique), která byla poprvé publikovaná finským 

profesorem Kohonenem o více než deset let předtím (Sester, 2005) a je po něm pojmenována 

(Kohonen Feature Map, někdy též Self-organizing Map). Později Sester a Brenner (2000) a Sester 

(2005) představili další typifikační metodu, která využívá tohoto typu prostorových sítí. 

Neuronová síť je charakterizována množinou základních stavebních jednotek neuronů, které 

při spojení tvoří grafovou strukturu. Z této sítě je náhodně vybráno určité procento zástupců, jenž 

jsou označeny za stimulující uzly (angl. stimuli). Principem této techniky je, že se neurony snaží 
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co nejblíže přiblížit stimulujícím uzlům (viz Obr. 1) – na každý neuron však zároveň působí více 

stimulujících uzlů, což vede k vyšší koncentraci neuronů tam, kde je stimulujících uzlů více.  

 

Obr. 1: Sester (2005) – ukázka vlivu stimulujícího uzlu na neurony; 
zdroj: Sester, upraveno 

V případě využití techniky neuronových sítí pro typifikaci budov dle Sester (2005) jsou 

stimulující uzly zastoupeny všemi budovami, zatímco neurony jsou reprezentovány náhodným 

výběrem z těchto budov – počet vybraných budov lze dle autorky odvodit např. pomocí Töpfer’s 

Radical Law. Poloha neuronů je v každé iteraci algoritmu změněna na základě polohy 

stimulujících uzlů s ohledem na jejich prostorovou blízkost (podle funkce vzdálenosti). Zároveň 

nová poloha neuronu ovlivní i polohu sousedních neuronů, které jsou vyhledány pomocí 

Delaunayho triangulace. Proces umisťování neuronů (vybraných budov) je dokončen 

např. ve chvíli, kdy vzdálenost, o kterou byl nejvíce ovlivněný neuron posunut, klesne 

pod zadanou hranici. Ukázku vstupní a výstupní množiny budov je zobrazena na Obr. 2. 

 

Obr. 2: Sester (2005) – ukázka vstupní (modrý bod – stimulující bod) a výstupní množiny budov (zelený 
kroužek – neuron); 

zdroj: Sester 

Pokud bychom chtěli aplikovat metodu neuronových sítí při generalizaci budov, 

konkrétně typifikaci, je  nutno počítat s omezeními plynoucími z náhodného výběru. Množina 

náhodně vybraných budov může zcela postrádat zástupce např. z odlehlé skupiny budov. Vstupní 

množina budov by také měla být pokud možno homogenní (ve velikosti, tvaru), jinak je možné, 

že výsledný soubor bude postrádat významné objekty (např. dle velikosti). Stejně jako 
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u předchozího algoritmu není zajištěno, že hraniční budovy zůstanou zachovány. Sester (2005) 

také poukazuje na nefunkčnost této metody v případě pravidelného vzoru. 

3.2 Typifikační algoritmy s identifikací struktury budov ve skupině 

V této kapitole jsou uvedeny typifikační algoritmy, které nejprve identifikují prostorovou 

strukturu budov a pak znalosti této struktury využívají v navazujících procesech generalizace. 

Identifikace struktury budov může být založena na jednoduchém principu (např. rozdělení budov 

do bloků na základě silniční sítě) i složitějším principu (využití grafu blízkosti nebo Voronoi 

diagramu). 

Hangouët a Lamy (1999) 

Hangouët a Lamy (1999) navrhli metodu pro typifikaci budov, které se nachází v jedné 

řadě (lineární vzor) a zároveň jsou seskupeny u silnic. Nejdříve jsou všechny budovy rozděleny 

do skupin podle vzdálenosti k nejbližší silnici, posléze jsou tyto skupiny dále rozčleněny na menší 

na základě počtu sdílených hran vytvořeného Voronoi diagramu. Dalším krokem je výběr budov, 

které mají být zachovány – zde autoři navrhují množství parametrů, podle nichž lze určit důležité 

budovy, které by měly být zachovány (např. na základě velikosti, tvaru, orientace, vzdálenosti 

k silnici i k ostatním budovám). Poté jsou vypočteny pozice nových budov s důrazem 

na zachování prostorového rozložení budov v jednotlivých řadách. Na vypočtenou pozici je vždy 

umístěna budova, jejíž původní pozice odpovídá novému umístění nejvíce – v případě překrytu 

některých budov (vlivem zvětšení do nového měřítka) je vždy umístěna budova, jejíž význam 

je větší (např. na základě velikosti). Podobně jako u dalších studií, které se věnují typifikaci 

lineárních vzorů (např. Gong a Wu, 2016) je hlavní nevýhodou představené metody její poměrně 

úzké zaměření a tedy omezená využitelnost v praxi. 

Anders a Sester (2000) 

Anders a Sester (2000) představili typifikační metodu využívající pro detekci struktury 

budov clusterovou analýzu, která budovy seskupuje na základě různých typů grafů blízkosti (angl. 

proximity graph, někdy též neighborhood graph). Výpočet clusterů budov je založen na strukturní 

hierarchii těchto grafů – např. uzly a hrany grafu sousedství (angl. relative neighborhood graph) 

jsou podmnožinou uzlů a hran grafu vytvořeného Delaunayho triangulací. Principem je, že 

nejdříve jsou hledány clustery budov v grafu, který se nachází v hierarchii nejníže (graf 

nejbližšího souseda, angl. nearest neighbor graph) – jednotlivé budovy jsou do skupin 

zařazovány na základě vybraných parametrů (vzdálenost, hustota). Posléze je celý proces 

opakován, kdy do již existujících clusterů jsou přidávány další budovy na základě hran grafu, 

který se nachází v hierarchii o stupeň výše. Celý tento proces umožňuje rozčlenit všechny budovy 

do clusterů. Následně je snížen počet budov v clusterů, které by po zvětšení do výsledného 
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měřítka nebylo možné zobrazit, a zbývající budovy jsou přeskupeny, aby mezi nimi zůstal 

zachován původní interval vzdálenosti. Počet budov, které mají být eliminovány, může být určen 

dle autorů např. na základě Töpfer’s Radical Law či pomocí určení poměru zastavěné plochy 

a nezastavěné plochy v původní a odvozené mapě (tzv. black-white ratio). Dosažené výsledky 

nelze označit za příliš dobré – představený algoritmus by si dobře poradil s homogenní množinou 

budov, ale ve skupině budov, jejichž velikost nebo orientace by byla rozdílná, by výsledky již 

pravděpodobně nebyly uspokojivé. Sami autoři také přiznávají, že konečný výsledek celého 

procesu je silně ovlivněn výběrem budov, které mají být z clusteru odstraněny (viz Obr. 3), recept 

pro správný výběr ale nemají. Tím, že jsou zbylé budovy přesunuty, aby byla zachována 

konstantní vzdálenost mezi nimi, také dochází ke ztrátě prostorového vzoru (hraniční budovy 

nemusí být zachovány). Boffet a Rocca Serra (2005) kritizují vysokou výpočetní náročnost celého 

procesu. 

       

Obr. 3: Anders a Sester (2000) – ukázka výsledku typifikace: původní situace (vlevo), odebrání jedné 
budovy (uprostřed), konečná situace (vpravo); 

zdroj: Anders a Sester (2000), upraveno 

Regnauld (2001) 

V roce 2001 publikoval Regnauld typifikační algoritmus založený na identifikaci 

struktury pomocí grafu blízkosti (angl. proximity graph). Regnauld (2001) se ve své práci nejprve 

důsledně věnuje problematice způsobu lidského vnímání individuálních objektů a jejich 

prostorových vazeb, a aplikací těchto metod v počítačovém prostředí.  

Autor například upozorňuje na určitá omezení, která se týkají čitelnosti výsledné mapy 

a vycházejí z tvarové psychologie (něm. Gestaltpsychologie): 

 Vnímání (angl. perception) – minimální velikost objektu zakresleného v mapě 

by měla být 0,5 · 0,5 mm, minimální velikost hrany obrysu objektu 0,3 mm (Cuenin, 

1972, podle Regnauld, 2001). 
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 Oddělení (angl. separation) – minimální akceptovatelná vzdálenost mezi objekty 

na mapě je 0,15 mm. 

 Maximální hustota (angl. density) – v mapě musí být zakreslen maximální počet 

objektů na jednotku velikosti, jinak je mapa nečitelná. 

Všechna uvedená omezení čitelnosti závisí také na vzdálenosti čtenáře od mapy, osvětlení 

či kontrastu mezi objekty v mapě. 

Dále si Regnauld (2001) všímá toho, že pro kartografa není problém zařadit individuální 

budovy do skupin, což je pro zachování původního vzoru nezbytné, zatímco v databázi budov 

vazby mezi budovami neexistují. Na základě toho převzal od Thorissona (In: 1994) tři kritéria, 

které jsou pro identifikaci skupin objektů důležitá: 

 Blízkost (angl. proximity) – blízké budovy budou patřit do jedné skupiny s větší 

pravděpodobností než budovy vzdálené. 

 Podobnost (angl. similarity) – budovy, které mají podobný tvar, velikost nebo 

orientaci budou zřejmě náležet jedné skupině. 

 Návaznost (angl. continuity) – budovy jsou často uspořádané podél linie 

(např. silnice), navíc s konstantním intervalem vzdálenosti. 

Díky zjištěným poznatkům Regnauld (2001) dokázal vymyslet typifikační algoritmus 

založený na strategii „rozděl a panuj“. Nejdříve jsou budovy rozděleny do skupin pomocí silnic 

a řek. Posléze je vytvořena minimální kostra grafu (MST). Výhodou tohoto typu grafu je, že 

spojuje každou budovu s nejbližším sousedem (princip blízkosti) a zároveň zachovává řetězec 

budov (princip návaznosti). Následně je graf dále dělen, dokud neobsahuje homogenní objekty 

(princip podobnosti) nebo nejsou skupiny příliš malé (pod čtyři budovy). 

Posledním krokem celého generalizačního algoritmu je umístění budov tak, aby byl 

zachován původní vzor. Nejprve jsou umístěny všechny budovy, které se nacházejí na obou 

částech hrany, která byla v důsledku rozdělení skupiny z grafu minimální kostry vymazána. 

Posléze jsou umístěny budovy, které se nacházejí na uzlu, který spojuje tři a více hran grafu MST 

a také budovy podél linie spojující těžiště původních budov, pokud se zde nachází prázdné místo. 

Před umístěním jsou všechny budovy zvětšeny do výsledného měřítka, jejich tvar a orientace jsou 

odvozeny buď z parametrů dané skupiny budov, pokud jsou budovy v ní homogenní, nebo 

budova přebírá charakteristiky nejbližší původní budovy. Proces umístění zcela respektuje 

omezení tvarové psychologie (viz výše). 

Představený typifikační algoritmus na ukázkových datech velmi dobře reflektuje původní 

vzor souboru budov (viz Obr. 4), přesto však dosažené výsledky nelze označit za zcela ideální. 

Anders (2006) poukazuje na nevhodnost identifikace struktury pomocí grafu MST, protože tento 

typ není schopen zachytit pravidelný vzor. Gong a Wu (2016) kritizují, že hraniční budovy nemusí 
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být zachovány (pokud se nenacházejí na konci eliminované hrany), což vede k porušení 

původního vzoru. Tato typifikační metoda by dle nich také špatně fungovala v případě příliš husté 

vstupní množiny budov. 

Algoritmus typifikace (3D budov), který identifikuje prostorové vazby mezi budovami 

pomocí grafu MST, představili též Mao (2010) a Mao et al. (2011). Tato metoda je úzce zaměřena 

na identifikaci pouze lineárních struktur, které se vyskytují zejména ve městech. Na rozdíl 

od Regnaulda (2001) jsou po identifikaci lineárního vzoru vždy zachovány hraniční budovy. 

 

Obr. 4: Regnauld (2001) – ukázka výsledku typifikace: původní situace (vlevo), konečná situace (vpravo); 
zdroj: Gong a Wu (2016), upraveno 

Christophe a Ruas (2002) 

Autorky Christophe a Ruas (2002) se zaměřily na detekci lineárních struktur v množině 

budov a její užití pro další kartografické operace (typifikaci či odsunutí). Lineární seřazení 

budov v prostoru je dle nich časté a významně utváří prostor, a proto je nezbytné ho zachovat 

(podobně viz Gong a Wu, 2016). Prvním krokem detekce je identifikace budov, které leží na jedné 

linii. Toho docílily prokládáním linie v prostoru s proměnlivým úhlem (sevřeným danou linií 

a jednou z prostorových os). Druhým krokem je filtrace nalezených lineárních vzorů v prostoru 

na základě vypočtených proměnných, které reflektují mimo jiné blízkost budov v daném 

lineárním vzoru, velikost budov či jejich orientaci. Další úpravě (např. typifikaci) nalezených 

struktur Christophe a Ruas (2002) věnují podstatně menší prostor, a to pouze v obecné rovině. 

Zmiňují důležitost zachování prostorového vzoru nebo minimální velikosti rozestupů mezi 

budovami, což může být dobrým vodítkem pro to, které budovy ponechat a které vymazat. 

Nevýhodou představené metody je zejména úzká orientace pouze na lineární strukturu 

a nedořešený algoritmus samotné typifikace. 

  



27 
 

Basaraner a Selcuk (2004) 

Typifikační algoritmus Basaranera a Selcuka (2004) využívá pro detekci prostorového 

vzoru techniky generování zón kolem budov (tzv. tvorby bufferu) a také Voronoi diagramy. 

Nejprve je celá množina budov tvarově zjednodušena, zvětšena a rozdělena do skupin podle 

silniční sítě. Následně je vytvořen buffer kolem všech budov – budovy, jejichž buffer se překrývá, 

jsou zařazeny do jednoho bloku. Poté jsou vertexy bloků a budov použity pro vytvoření Voroného 

diagramu. Buňky Voroného diagramu, na kterých se nachází všechny budovy jednoho bloku, jsou 

spojeny v jeden polygon. K samotné typifikaci dochází pouze v případě, že poměr plochy budov 

s definovaným okolím (bufferem) vůči ploše dané buňky diagramu je v rozmezí 55–90 % (jinak 

je situace řešena odsunutím budov či prohlášením za zastavěnou oblast) a zároveň není možné 

situaci vyřešit jinak (např. přičleněním bloku budov k zastavěné oblasti). V případě, že je poměr 

plochy v daném rozmezí, jsou budovy nahrazeny těžištěm a je vytvořen tzv. dendrogram. 

V dendrogramu jsou opakovaně hledány dvě nejbližší budovy (body), které jsou posléze 

nahrazeny budovou jednou, jejíž poloha je průměrem obou původních budov. Hledání blízkých 

budov (bodů) je ukončeno ve chvíli, kdy vzdálenost žádné dvojice budov není nižší, než zadaná 

minimální hodnota. Nakonec jsou budovy natočeny směrem k silnici a odsunuty směrem od ní. 

Sami autoři přiznávají, že výsledek celého procesu generalizace (viz Obr. 5) není ideální 

a potřebuje další ruční editace. Například není dořešeno, jak má být naloženo s budovami, které 

jsou v několikanásobném prostorovém konfliktu s ostatními budovami, který vznikne jejich 

odsunutím od silnic. 

 

 

Obr. 5: Basaraner a Selcuk (2004) – ukázka výsledku typifikace; 
zdroj: Basaraner a Selcuk (2004), upraveno 

Velice podobný algoritmus publikovali Li et al. (2005). Budovy jsou nejdříve převedeny 

na body, které si pamatují vlastnosti objektu, který zastupují (např. velikost, orientaci) a jsou 

seskupeny do skupin (např. podle silnic). Posléze se opakuje proces „dendrogramu“ z algoritmu 

Basaranera a Selcuka (2004) – jeho ukončení je však podmíněno konečným počtem budov 
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ve skupině, který je určen pomocí upraveného Töpfer’s Radical Law. Nakonec jsou všechny 

budovy zvětšeny, aby byla zajištěna jejich minimální velikost a zůstala zachována relativní 

velikost vůči ostatním budovám. Hlavní nevýhodou tohoto algoritmu je to, že neřeší překryty 

budov, které mohou vzniknout v hustě obydlených oblastech. Autoři si jsou také vědomi toho, 

že je zanedbán vztah mezi budovami a silnicemi v důsledku čehož může dojít ke změně 

prostorové struktury. 

Li et al. (2004) 

Li et al. (2004) svoji pozornost zaměřili na zcela automatickou generalizaci budov 

v zastavěných oblastech, přičemž jedním z představených generalizačních algoritmů 

je algoritmus typifikace. Východiskem pro realizaci celého procesu je rozdělení všech budov 

do skupin pomocí silnic, dále využití Delaunayho triangulace, Voronoi diagramu a také poznatků 

z tvarové psychologie. Na základě spočtených parametrů jednotlivých skupin (např. zastavěná 

plocha, průměrná vzdálenost mezi budovami, podobná orientace budov) je pak rozhodnuto, zda 

bude aplikována typifikace (obvykle ve skupinách, kde je orientace hlavních os budov podobná) 

či jiná operace kartografické generalizace (např. agregace). Principem typifikace je odebírání 

vždy jedné budovy z vybrané skupiny, dokud nejsou splněny podmínky čitelnosti 

(např. minimální vzdálenost mezi domy je minimálně 0,5 mm) a orientace hlavních 

os zbývajících budov není konstantní. Následně jsou první a poslední budova ve skupině 

přesunuty na původní pozici, aby byla zachována výchozí struktura rozložení budov – nakonec 

jsou mezi tyto budovy umístěny ostatní budovy se stejným intervalem vzdálenosti. Hlavním 

problémem aplikace tohoto typifikačního algoritmu je nutnost existence podobného zarovnání 

budov (orientace hlavních os) v detekované skupině objektů. Pokud by byl tento předpoklad 

porušen, jsou využity jiné metody kartografické generalizace (zjednodušení či agregace) a dojde 

ke ztrátě původního vzoru. Autoři také vůbec neuvádějí, kterou budovu je vhodné ze skupiny 

určené k typifikaci odstranit, což je ovšem jeden z kritických kroků celého procesu, který 

významně ovlivňuje konečný výsledek (Anders a Sester, 2000). Ukázka výsledku tohoto 

generalizačního algoritmu je zobrazena na Obr. 6. 

 

Obr. 6: Li et al. (2004) – ukázka výsledku typifikace: původní situace (vlevo), konečná situace (vpravo); 
zdroj: Li et al. (2004), upraveno 



29 
 

Boffet a Rocca Serra (2005) 

Podobně jako Regnauld (2001) se Boffet a Rocca Serra (2005) rozhodli při identifikaci 

vnitřní struktury bloků budov využít znalosti tří kritérií tvarové psychologie – blízkost, podobnost 

a návaznost. Představený algoritmus seskupuje do dvojic vždy dvě nejbližší budovy (kritérium 

blízkosti) a následně je k této dvojici přiřazena třetí budova, která má podobné zarovnání (těžiště 

budov leží na podobné linii) jako ve vytvořené dvojici (kritérium návaznosti) – vzniknou 

tzv. triplety. Jakmile jsou nalezeny všechny triplety, jsou posléze spojovány do větších celků 

na základě homogenity (kritérium podobnosti) jejich orientace a vzdálenosti jednotlivých budov. 

Cílem je identifikace významných (lineárních) struktur uvnitř množiny budov – napomáhají tomu 

i dílčí definované výpočty (např. poměr budov v identifikované struktuře vůči celkovému počtu 

budov v bloku). Další operátory kartografické generalizace (jako zvětšení, vymazání či posunutí 

budov) pro zachování vzoru nejsou vůbec řešeny. Jak sami autoři přiznávají, představená metoda 

identifikace prostorového rozložení přináší rozporuplné výsledky. Dobře si tento algoritmus 

poradí s identifikací liniových struktur na periferiích měst (kde jsou domy primárně řazeny podél 

silnic). Naopak v městských blocích, kde jsou budovy nepravidelně umístěné, navrhnutá metoda 

identifikuje za významné struktury skupiny velmi rozličných (tvarově i velikostně) budov 

(viz Obr. 7). Problémem také je, že jsou identifikovány struktury, které nedostatečně reflektují 

okolní předem dané významné liniové struktury (silnice, řeky) – za významnou strukturu tak 

může být označena skupina budov, které leží na „uhlopříčce“ bloku budov. 

 

Obr. 7: Boffet a Rocca Serra (2005) – problém identifikace liniových struktur (černé ohraničení); 
zdroj: Boffet a Rocca Serra (2005) 

Anders (2005) 

Anders (2005) ve své práci představil postup pro typifikaci budov, jejichž prostorové 

rozložení připomíná mříž (grid). Při tvorbě této metody vycházel z předpokladu, že ve městech 

jsou budovy zarovnány podél silnic a orientace paralelních silnic je často stejná nebo velmi 

podobná, takže domy mohou být zarovnány do mříže. Tyto gridové struktury jsou detekovány 

na základě tzv. grafu sousedství (angl. relative neighborhood graph) – nejdříve jsou vybrány uzly 

grafu (těžiště budov), ze kterých vycházejí právě čtyři hrany (spojnice těžišť), které jsou na sebe 

kolmé nebo skoro kolmé. Poté jsou porovnávány další parametry jako např. plocha, kterou svírají 



30 
 

dvě hrany či délka těchto hran. Následně je detekovaná mřížka upravena, aby byla pravidelná 

a mohla být zjednodušena. Principem tohoto zjednodušení mříže je redukce počtu jejích řádků 

či sloupců (viz Obr. 8). V případě odebrání jednoho či více řádků (sloupců), může dojít ke vzniku 

mezer – tyto mezery lze eliminovat přeskupením ostatních řádků (sloupců) tak, aby byl interval 

vzdálenosti mezi nimi stejný. Podobně jako u Christophe a Ruas (2002) nebo Gong a Wu (2016) 

je největší nevýhodou představené metody velice úzká orientace, což činí představený algoritmus 

až na výjimky (např. satelitní městečka) obtížně využitelným. 

 

Obr. 8: Anders (2005) – ukázka zjednodušení detekované sítě (černé body) – původní situace (vlevo), 
konečná situace (vpravo); 

 zdroj: Anders, 2005, upraveno 

Burghardt a Cecconi (2007) 

Typifikační metoda vyvinutá Burghardtem a Cecconim (2007) je založena 

na zjednodušení sítě (angl. mesh-simplification nebo mesh-optimization). Tohoto procesu se často 

využívá v počítačové grafice – jeho hlavním cílem je redukovat množství dat pro rychlejší 

vykreslení, jednodušší manipulaci s daty či z důvodu zmenšení nároků na úložný prostor, přičemž 

hustota bodů ve všech částech sítě musí být zachována. Typifikační proces autoři dělí do dvou 

částí: 

 Umístění (pozicování) – během tohoto kroku je určena pozice budov a jejich počet 

s ohledem na výsledné měřítko mapy. 

 Kartografická reprezentace – na určených pozicích jsou vytvořeny nové budovy tak, 

aby byla zachována čitelnost mapy. 

Proces umístění pracuje na principu odstraňování hran vytvořených Delaunayho 

triangulací mezi těžišti budov s menší než zadanou vzdálenosti, přičemž si ale nový bod pamatuje 

vlastnosti obou původních budov (tento proces pod označením edge collapsing představil Hoppe, 

1996). Použití Delaunayho triangulace přináší nevýhodu silnější redukce objektů v hustějších 

regionech (což může vést ke ztrátě prostorového vzoru), a proto se autoři rozhodli definovat 

lokální faktor hustoty a pomocí něj vybrané hrany Delaunayho triangulace uměle prodloužit, čímž 

negativní efekt eliminují. Pozicování se opakuje iterativně, dokud není dosaženo určeného počtu 
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budov – Burghardt a Cecconi (2007) za vhodný prostředek označili Töpfer’s Radical Law, jehož 

výpočet upravili tak, aby výsledný počet budov přibližně odpovídal počtu budov na ručně 

generalizovaných švýcarských topografických mapách. Během umisťování budov může také 

uživatel pomocí vah určit, které budovy nebudou nikdy vymazány (např. školy). 

Během druhé části procesu (kartografické reprezentace) je každý bod nahrazen budovou, 

která přebírá parametry původní budovy nebo skupiny budov – např. může být zachován tvar 

a orientace největší budovy a její velikost vypočtena tak, aby byl zachován původní poměr 

zastavěné plochy vůči nezastavěné (tzv. black-white ratio). Nebo může být velikost nové budovy 

spočtena na základě velikosti budov, které reprezentuje v původním a v novém měřítku. 

Představený typifikační algoritmus autoři označují za jednoduchý, výhodou je dle nich 

predikovatelnost výsledků (např. na rozdíl od Sester a Brenner, 2000). Bohužel není vyřešen 

překryt budov, ke kterému může dojít v druhém kroku celého procesu (viz Obr. 9, c). Jistou 

nevýhodou je také fakt, že představený algoritmus vůbec nereflektuje významné okolní linie – 

silnice nebo řeky. Gong a Wu (2016) kritizují, že tento algoritmus také může vlivem odstranění 

některých hran eliminovat hraniční budovy, čímž může být porušen prostorový vzor. 

 

Obr. 9: Burghardt a Cecconi (2007) – ukázka výsledku typifikace: původní situace (vlevo), konečná situace 
v různých měřítcích (uprostřed a vpravo); 

zdroj: Burghardt a Cecconi (2007), upraveno 

Bildirici et al. (2011) 

Bildirici et al. v roce 2011 publikovali dokonce dvě typifikační metody, z nichž jedna 

je založena na výběru budov dle jejich vzdálenosti od středu shluku těchto budov (Length 

Method) a druhá na úhlové velikosti budov v rozích obálky těchto budov (Angle Method). 

Předpokladem funkčnosti tohoto algoritmu je skutečnost, že vstupní množina budov bude tvarově 

i velikostně homogenní. Length Method pracuje na principu iterativního výběru 

nejvzdálenější budovy od centra vytvořené obálky překrývajících se zvětšených budov, kdy jsou 

všechny budovy, které se s vybranou budovou překrývají, smazány. Při použití Angle Method je 

také vytvořena obálka překrývajících se budov, tato obálka je tvarově zjednodušena a následně 

jsou seřazeny všechny vnější úhly této obálky podle velikosti. Tam kde je úhel nejmenší, 

je budova ponechána a všechny s ní překrývající se budovy jsou odstraněny. Tento proces je 

opakován, dokud ve výchozí skupině nezůstane pouze jedna budova. Pro dělení skupin budov 
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v případě obou metod jsou využity silnice. Length i Angle Method podávají dobré výsledky 

(viz Obr. 10), avšak jsou využitelné pouze tam, kde jsou budovy půdorysně stejné nebo velmi 

podobné. Výhodou těchto metod je, že věrně zachovávají hraniční budovy, což přispívá k tomu, 

že výsledný vzor budov je podobný původnímu vzoru. 

    

 

Obr. 10: Bildirici et al. (2011) – ukázka výsledku typifikace: Length Method (vlevo) a Angle Method (vp.); 
 zdroj: Bildirici et al. (2011), upraveno 

Gong a Wu (2016) 

Gong a Wu (2016) se rozhodli svoji pozornost zaměřit na detekci a následnou typifikaci 

pouze lineárních struktur budov. Důvodem poměrně úzké specializace jejich bádání je skutečnost, 

že lineární vzor budov je jednou z nejrozšířenějších struktur v městských zónách (podobně jako 

Christophe a Ruas, 2002). Pro detekci lineárního vzoru je nezbytné nejprve vytvořit graf 

sousedství (z angl. neighborhood graph) všech budov – k tomu autoři využívají Delaunayho 

triangulaci a Voronoi diagramy (konkrétně skeleton partitioning model). Výsledný graf 

sousedství je poté nutné zbavit nežádoucích spojení mezi budovami, tak aby zachycoval pouze 

lineární vzor – toho lze docílit např. pomocí porovnání orientace jednotlivých budov či určením 

maximální vzdálenosti mezi nimi. Počet výsledných budov (uzlů grafu) lze určit např. pomocí  

Töpfer’s Radical Law či pomocí poměru podílu zastavěné plochy a nezastavěné plochy v původní 

a odvozené mapě (tzv. black-white ratio). Následná typifikační procedura se skládá ze tří 

kartografických operací – vymazání, zvětšení a odsunutí. Autoři během jejího provádění kladou 

důraz zejména na zachování obou hraničních budov lineárního vzoru, jinak dle nich může být 

porušena prostorová struktura (což kritizují u Regnaulda, 2001), stejně tak by měl poměr 

zastavěné a nezastavěné plochy zůstat po zvětšení stejný. Budovy jsou odsouvány ve směru 

lineárního vzoru a interval vzdálenosti mezi nimi je v rámci jedné lineární struktury konstantní. 

Prezentovaný algoritmus velmi dobře zachovává původní lineární vzory ve skupině budov 

(viz Obr. 11), hlavním jeho úskalím ale je velmi úzká orientace právě pouze na lineární struktury. 

Výsledky také nemusí být dobré v případě, kdy je lineární vzor spíše křivkou než úsečkou. 
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Obr. 11: Gong a Wu (2016) – ukázka výsledku typifikace; 
zdroj: Gong a Wu (2016), upraveno  
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4. Návrh generalizačního algoritmu 

Čtvrtá kapitola této diplomové práce je rozdělena do tří částí. V první podkapitole jsou shrnuta 

kartografická pravidla používaná pro typifikaci. V následující podkapitole jsou uvedeny 

požadavky kladené na navržený typifikační algoritmus. Třetí podkapitola představuje stěžejní 

část nejen této kapitoly, ale celé diplomové práce – je zde představen nový typifikační algoritmus 

sestavený autorem této práce. 

4.1 Seznam kartografických pravidel používaných pro typifikaci 

Nově navržený typifikační algoritmus musí respektovat kartografická pravidla používaná 

pro tento typ generalizace. V odborných publikacích nicméně sestavení seznamu kartografických 

pravidel pro generalizační operaci – typifikaci – doposud nebyla věnována žádná pozornost. Níže 

uvedený seznam kartografických pravidel, který byl sestaven autorem této práce, proto vychází 

z provedené literární rešerše a také z poznatků předaných během návštěvy Zeměměřičského 

úřadu (ZÚ) v Sedlčanech, která se uskutečnila v únoru tohoto roku. 

Seznam kartografických pravidel 

 Význam budovy, kterou je nutné zachovat, je určen především její občanskou funkcí, 

geografickou polohou a její plošnou velikostí. 

 Občansky významné budovy, které slouží např. jako úřad, pošta, škola, nádraží, 

kostel, kulturní nebo restaurační zařízení, by měly zůstat zachovány. 

 Budovy, které jsou významným orientačních prvkem, by měly zůstat zachovány. 

Může se jednat o stavby, které se nachází blízko křižovatky silnic, křížení silnice 

s železnicí nebo s vodním tokem. Pro orientaci jsou též důležité významné budovy, 

které se nachází v zatáčce silnice, v blízkosti ohybu železniční tratě nebo ohybu 

vodního toku. 

- V případě, že se budova nachází příliš daleko od křižovatky, zatáčky apod., 

je její význam menší a budova by neměla být při umístění do odvozené mapy 

upřednostněna oproti jiným budovám. Tato stavba není důležitým 

orientačním prvkem, jelikož nemusí být z křižovatky nebo komunikace vidět.  

 Orientace generalizované budovy vůči uliční čáře, železniční trati nebo vodnímu toku 

by měla zůstat zachována, stejně jako vzájemná orientace typifikovaných budov. 

Zachování původního natočení vůči liniovým prvkům i mezi budovami přispívá 

k lepší orientační funkci této stavby v mapě nového měřítka. 

 Plošně velké budovy by měly zůstat zachovány. Tyto stavby často tvoří zdaleka 

viditelnou dominantu v krajině a současně s tím většinou mají nezanedbatelnou 
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občanskou funkci (v oblastech s rozptýlenou zástavbou se může jednat 

např. o budovy zemědělských podniků). 

- Problematické je stanovení hodnoty plochy, od které lze považovat budovu 

za plošně velkou a tedy hodnou zachování. V odborné literatuře nebyla 

žádná hraniční hodnota nalezena. Určení přesné exaktní hranice je obtížné 

i s ohledem na proměnlivost struktury zástavby v různých částech (nejen) 

naší republiky. Zatímco v nížinných a úrodných oblastech se nacházejí 

plošně rozsáhlá zemědělské stavení, v oblastech s vyšší nadmořskou výškou 

či v oblastech s výraznou proměnlivostí nadmořské výšky jsou budovy spíše 

s menší plochou např. z důvodu omezeného prostoru pro umístění stavby, 

zvýšených nároků na vytápění i odlišného způsobu hospodaření (pastevectví) 

(Čerňanský, 2013). Navržený typifikační algoritmus (viz následující 

kapitola) proto umožňuje uživateli tuto hodnotu definovat. Jako výchozí byla 

zvolena hodnota 538 m2, která je rovna ploše budovy v polovině horního 

decilu všech budov z testovacích dat seřazených sestupně dle plochy 

(viz kapitola 5.1). 

 Plošně malé budovy naopak nemusí být zachovány. Tyto budovy v naprosté většině 

případů nejsou důležitým orientačním prvkem. Výjimkou může být budova mimo 

zastavěné území obce – tato budova zaslouží být zachována, protože její orientační 

význam může být zásadní (např. hájenka uprostřed lesa, budova železniční zastávky 

mimo obec). I tyto budovy však musí splňovat minimální rozměry definované 

uživatelem v odvozené mapě (např. dle pravidel tvarové psychologie musí být 

rozměry budovy v nové mapě minimálně 0,5 · 0,5 mm). 

- Určení hraniční hodnoty plochy budov, které lze ze vstupní množiny budov 

odstranit a v dalších navazujících procesech typifikace s nimi nepracovat, 

je, stejně jako v předchozím případě, sporné. Proto tuto hodnotu opět může 

uživatel definovat (viz následující kapitola). Výchozí hodnota 16 m2 

odpovídá minimální ploše budovy (4 · 4 m), která je zanesena do katastru 

nemovitostí. Je však nutné si uvědomit, že i budovy, které splňují toto 

kritérium, musí splňovat další parametry definované uživatelem – kratší 

hrana budovy musí být ve výsledné mapě rovna nebo větší dle požadavku 

uživatele (viz kapitola 4.3). 

 Hustota rozložení budov v odvozené mapě by měla odpovídat rozložení hustoty 

budov v mapě původní, čehož lze dosáhnout např. stanovením stejné hodnoty 

násobku původní hodnoty black-white ratio (BW-R) ve všech uličních blocích. 

Vzorec pro výpočet BW-R je uveden v kapitole 4.3.9, krok 4. 



36 
 

- Problematické je zachování stejné hodnoty BW-R v hustě zastavěných 

oblastech (v oblastech s rozptýlenou zástavbou se může jednat např. o centra 

obcí). Dodržení požadavku na zachování stejného násobku BW-R jako 

v případě méně zastavěných oblastí povede v odvozené mapě k umístění 

pouze několika málo zvětšených budov, které nebudou schopny reflektovat 

původní rozložení zástavby. V tomto případě je proto vhodné tyto bloky 

z typifikace zcela vynechat, popř. uživateli naznačit, že je vhodné použít 

jinou formu kartografické generalizace (např. agregaci, zhroucení – 

collapsing). Basaraner a Selcuk (2004) mezi hustě zastavěné bloky řadí ty, 

u kterých je podíl všech budov daného bloku zvětšených do výsledného 

měřítka a plochy bloku větší než 90 %. Po dohodě se školitelem byla pro 

účely této diplomové práce stanovena hodnota tohoto podílu na 80 %. 

 Velice důležité pro zachování původního vzoru (vzhledu) skupiny budov v obci 

je dodržení umístění budov v ploše intravilánu. Intravilán představuje „část území 

obce, ve kterém je soustředěna zástavba“ (VÚGTK, 2019). Porušení tohoto 

předpokladu by mohlo vést k narušení celkového vizuálního vjemu odvozené mapy. 

Také by mohlo dojít k situaci, kdy by budova v nové mapě zasahovala do různých 

krajinných pokryvů (např. zahrada a sousedící les), což by ve skutečnosti nebyla 

pravda a pro uživatele mapy by to mohlo být matoucí. 

 Vzdálenost mezi budovami by měla být dostatečná pro rozlišení jednotlivých objektů.  

- Regnauld (2001) uvádí, že minimální akceptovatelná vzdálenost mezi 

objekty na mapě je dle pravidel tvarové psychologie 0,15 mm. Podle 

informací ze ZÚ je vhodná vzdálenost mezi jednotlivými budovami 0,4–

1,0 mm. Jelikož stanovení této hodnoty není jednoznačné, měl by uživatel 

mít možnost minimální vzdálenost mezi budovami definovat sám. 

 Při návrhu nového algoritmu s využitím techniky typifikace je potřeba mít na zřeteli 

nejen generalizaci budov, ale celý kartografický proces tvorby mapy. Dle informací 

předaných na ZÚ jsou budovy v pořadí až třetím zakreslovaným prvkem mapy. 

Přednost mají vodní toky a komunikace (silnice, železnice). Z tohoto poznatku 

vyplývá, že prostor, kam lze budovy umístit, je ovlivněn pozicí již umístěných 

liniových prvků. Tyto liniové prvky jsou v mapě nejen generalizovány, ale navíc 

se u nich často uplatňuje tzv. kresba přes míru (rozměr v měřítku mapy neodpovídá 

rozměru ve skutečnosti). Proto nelze vždy dodržet požadavek na umístění původní 

polohy budovy, ale je tuto budovu nutno odsunout – to platí zejména při velké změně 

měřítek. Dle ZÚ je akceptovatelný posun max. 0,5 mm ve výsledné mapě. V praxi 

je ale tento požadavek při změně měřítka obtížné dodržet u silnic (viz Obr. 12), 

natož u budov. 
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Obr. 12: Posun polohy komunikací – podkladová mapa ZM10, komunikace DATA50; 
zdroj: ČÚZK (2019) a DATA50 (2019), upraveno 

4.2 Požadavky kladené na navržený typifikační algoritmus 

Na základě poznatků z literární rešerše a seznamu kartografických pravidel, které by měl 

navržený typifikační algoritmus splňovat, autor této práce určil několik hlavních požadavků 

kladených na tento druh generalizačního algoritmu. V této kapitole jsou tyto požadavky uvedeny. 

Seznam požadavků kladených na navržený typifikační algoritmus 

 Představená typifikační metoda by měla podávat dobré výsledky jak u nepravidelně 

rozložené vstupní množiny budov (viz Obr. 13a), tak i v případě pravidelnějších 

struktur zástavby (viz Obr. 13b). Obě tato rozložení zástavby lze v obcích očekávat 

(např. rozdíl staré a nové zástavby). Zaměření pouze na určitou strukturu zástavby 

nebo pravidelný vzor (např. Anders, 2005; Gong a Wu, 2016) by z důvodu vysoké 

heterogenity typů zástavby v obcích zřejmě nepřineslo dobré výsledky. 

 
Obr. 13: Rozložení vstupní množiny budov – a) zcela nepravidelné (vlevo), b) pravidelnější (vpravo); 

zdroj: ČÚZK (2019) 
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 Navržený algoritmus by měl reflektovat rozložení budov v jednotlivých částech obce, 

čehož lze dosáhnout rozdělením obce do jednotlivých částí (bloků) pomocí silnic, 

železnic a vodních toků (viz např. Regnauld, 2001; Basaraner a Selcuk, 2004; Boffet 

a Rocca Serra, 2005). 

 Výstupní množina budov by vždy měla obsahovat významné budovy, které často plní 

jinou funkci než obytnou (např. administrativní, vzdělávací, dopravní, kulturní nebo 

orientační). V případě českých vesnic se jedná např. o městský úřad, poštu, školu, 

nádraží, restaurační zařízení nebo kulturní dům. Důležitou roli tedy při celém procesu 

generalizace hrají nejen prostorová, ale i atributová data. 

 Typifikační algoritmus by měl respektovat kartografická pravidla uvedená v kapitole 

4.1 – měla by být mj. dodržena: 

a. Minimální velikost budovy, 

b. minimální velikost hrany budovy, 

c. minimální vzdálenost mezi budovami, 

d. orientace budovy k uliční čáře, k železniční trati nebo vodnímu toku, 

vzájemná orientace budov, 

e. hustota zástavby v jednotlivých blocích vzhledem k hustotě zástavby 

v těchto blocích v původní mapě, 

f. hranice zastavěné oblasti (intravilánu), 

g. významnější budova (např. velká budova, budova s občanskou funkcí, 

budova s orientační funkcí) má přednost při zobrazení v odvozené mapě před 

méně významnou budovou. 

- Některá z uvedených pravidel (a., b., c.) vycházejí z tvarové psychologie 

a při návrhu typifikačního algoritmu jich využil např. Regnauld (2001) 

či Boffet a Rocca Serra (2005). Tato pravidla jsou do jisté míry subjektivní – 

např. Regnauld (2001) považuje za vhodnou minimální velikost budovy 

objekt o rozměrech alespoň 0,5 · 0,5 mm, v některých mapových dílech 

se však vyskytují i budovy s menším půdorysem (např. ZM25, mapy KČT – 

vydavatel TRASA). Minimální vzdálenost mezi dvěma budovami je dle 

pravidel tvarové psychologie rovna 0,15 mm, přičemž tato hodnota se ale 

vzhledem k informacím obdrženým při návštěvě ZÚ (0,4–1,0 mm) jeví jako 

příliš nízká. Proto by navržený typifikační algoritmus měl být schopen 

reflektovat individuální požadavky uživatele, a to možností nastavení těchto 

i dalších parametrů.    

 Výsledek generalizace by měl být predikovatelný – v případě stejné vstupní množiny 

budov by při opakovaném spuštění měl algoritmus poskytovat stejné výsledky. 
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Do algoritmu tedy nevstupuje žádný prvek náhody jako např. u Sester a Brenner 

(2000).  

 V neposlední řadě by měl být výsledek celého generalizačního procesu esteticky 

uspokojivý. Ke splnění tohoto požadavku by mělo pomoci respektovat např. poměr 

zastavěné plochy v původní mapě a v mapě odvozené (tzv. black-white ratio). 

Zde je ovšem nutno podotknout, že estetická stránka mapy je velice subjektivní 

a výsledek generalizace může být různými čtenáři mapy ohodnocen značně odlišně. 

4.3 Navržený typifikační algoritmus 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a otestovat generalizační algoritmus s využitím 

techniky typifikace. Pozornost byla soustředěna na typifikaci zástavby v méně osídlených 

oblastech, tedy v oblastech s rozptýlenou zástavbou – vhodným reprezentantem tohoto typu 

zástavby jsou např. české venkovské obce. Oblastem s rozptýlenou zástavbou bylo, na rozdíl 

od hustě zastavěných oblastí, v odborné literatuře doposud věnováno velmi málo prostoru. 

Navržená metoda typifikace byla koncipována pro topografické mapy velkých měřítek se 

vstupními daty budov v měřítku 1 : 10 000 a výstupními daty budov v měřítku 1 : 25 000 

a 1 : 50 000. Za vstupní data byla zvolena data ZABAGED a DATA50 – více informací 

o použitých datech a jejich přípravě pro použití v navržené aplikaci lze nalézt v kapitole 5.1. 

Vlastní typifikační algoritmus byl navržen s ohledem na dodržení výše uvedených 

kartografických pravidel používaných při této generalizační operaci a také na základě 

stanovených požadavků kladených na tento typ algoritmu. Při návrhu vlastního typifikačního 

algoritmu autor této práce vycházel z předpokladu velkého významu liniových struktur (silnic, 

železnic a vodních toků) na utváření struktury zástavby. Tato domněnka byla potvrzena i při 

návštěvě ZÚ, jehož pracovníci generalizaci zástavby řeší až po umístění liniových prvků a prostor 

pro umístění budov je tedy liniovými prvky významně ovlivněn. Podstatou návrhu algoritmu 

je skutečnost, že vybrané liniové struktury (silnice, železnice apod.) dobře fungují nejen jako 

dělitel obce na jednotlivé části – uliční bloky, ale také jako identifikátor významných budov 

v zástavbě.  

V této kapitole je detailně představen navržený algoritmus – jsou zde uvedeny jednotlivé 

kroky algoritmu včetně zdůvodnění jejich výběru. Implementaci algoritmu do programovacího 

jazyka je věnována pátá kapitola a dosažené výsledky jsou zhodnoceny v kapitole 6.  

4.3.1 Vstupní data 

Navržený typifikační algoritmus využívá při generalizačním procesu tato vstupní data: 

 Budovy s atributem definujícím funkci těchto budov (např. správní a soudní 

budova/pošta/škola/budova blíže neurčená). 
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- Geometrie dat: polygon. 

- Měřítko vstupních dat budov: 1 : 10 000. 

 Plocha intravilánu. 

- Geometrie dat: polygon. 

- Měřítko vstupních dat intravilánu: 1 : 10 000. 

 Silnice, železnice a vodní toky s atributem, který definuje šířku linie. 

- Geometrie dat: linie. 

- Měřítko vstupních dat linií: ideálně stejné jako měřítko výsledné mapy, 

případně co nejbližší měřítku odvozené mapy. 

Proces získání a úpravy použitých testovacích dat (data ZABAGED a DATA50) pro 

použití v navržené aplikaci je uveden v kapitole 5.1. Princip funkčnosti navrženého algoritmu 

je v této kapitole doplněn o grafické ukázky dílčích výsledků typifikace na datech z centrální části 

obce Prášily (okres Klatovy; území o rozloze cca 600 · 450 m) – viz Obr. 14. 

 
Obr. 14: Ukázkové území – centrální část obce Prášily; 

  zdroj: ČÚZK (2019), upraveno 

4.3.2 Jednotlivé fáze algoritmu 

Navržený typifikační algoritmus je pro větší přehlednost rozdělen do sedmi dílčích fází: 

1. Načtení dat polygonů budov (kapitola 4.3.3) – v první fázi jsou načtena prostorová 

data budov. Následně jsou identifikovány občansky významné budovy a je jim 

přidělena určitá hodnota významnosti. Na závěr je tvarově zjednodušen půdorys všech 

budov. 
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2. Načtení dat polygonu intravilánu (kapitola 4.3.4) – v této fázi jsou načtena 

prostorová data intravilánu. Poté je plocha intravilánu mírně zvětšena z důvodu 

možnosti umístění většího počtu budov v navazujících fázích generalizace. 

3. Načtení dat linií komunikací, železnic a vodních toků (kapitola  4.3.5) – v tomto 

kroku jsou načtena prostorová data komunikací, železnic a vodních toků. Z důvodu 

identifikace významných budov (viz krok 5) jsou posléze tato liniová data 

zjednodušena. 

4. Rozdělení intravilánu a budov do bloků (kapitola 4.3.6) – tato fáze generalizačního 

algoritmu se zabývá vytvořením uličních bloků s využitím plochy intravilánu a linií 

komunikací, železnic a vodních toků. Následně je věnována pozornost přiřazení budov 

k vytvořeným uličním blokům a výpočtu vybraných parametrů uličních bloků. 

5. Identifikace významných budov (kapitola 4.3.7) – v této fázi jsou identifikovány 

významné budovy vzhledem k liniovým prvkům (komunikace, železnice, vodní toky) 

v okolí a také na základě plošné velikosti. Budovám, které byly označeny jako 

významné, je zvýšena hodnota jejich významnosti. 

6. Zvětšení polygonů budov do výsledného měřítka (kapitola 4.3.8) – v předposledním 

kroku jsou zvětšeny budovy do výsledného měřítka s využitím podobnostní 

transformace. 

7. Umístění vybraných budov ve výsledné mapě – poslední fáze celého 

generalizačního algoritmu se věnuje umístění vybraných budov do výsledné mapy. 

Přednost při zákresu mají budovy s vyšší hodnotou významnosti. Umístění do mapy 

je realizováno s využitím gridu – detailní popis tohoto kroku je uveden 

v kapitole 4.3.9. 

4.3.3 Načtení dat polygonů budov 

V této kapitole je detailně rozebrána první fáze celého generalizačního algoritmu. V této fázi jsou 

nejprve načtena prostorová data budov, poté jsou na základě atributových dat identifikovány 

občansky významné budovy. Z důvodu usnadnění práce v navazujících operacích navrženého 

algoritmu je v této kapitole také uveden princip zjednodušení půdorysu budovy. 

Načtení prostorových dat budov 

Prvním krokem celého generalizačního procesu je načtení prostorových a atributových 

dat budov v měřítku 1 : 10 000 (např. v ukázkové aplikaci z formátu GeoJSON – viz kapitola 5). 

Množinu načtených budov označme jako B, jednotlivé prvky této množiny (tedy budovy) pak b1, 

b2, … bn, kde n značí počet budov ve skupině: 

� =  {��, ��, … , ��}. 
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Každá budova bi je definovaná těmito atributy: 

 bi (geom) (d. t. geometry) – geometrie budovy, 

 bi (id) (d. t. integer) – jednoznačný identifikátor budovy, 

 bi (area) (d. t. double) – zastavěná plocha budovy, 

 bi (importance) (d. t. integer) – hodnota občanské významnosti budovy (viz dále); 

výchozí hodnota je nula. 

�� ��(����) (����), �(��) (���), �(����) (���), �(����������) (���)�. 

Na Obr. 15 jsou znázorněny všechny budovy bi množiny B, která čítá celkem 71 budov 

(b1, …, b71). 
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Obr. 15: Množina budov B; 
zdroj: data ZABAGED (2019), upraveno 

Určení občansky významných budov 

Na základě atributových dat vstupních dat budov je vybraným, občansky významným 

budovám přiřazena určitá hodnota významnosti. Tato hodnota významnosti slouží 

k upřednostnění této budovy při jejím umístění do mapy v závěrečné fázi generalizačního procesu 

(viz kapitola 4.3.9). Výběr budov, které jsou občansky významné, závisí na uživateli – 

např. vytvořená aplikace mezi významné řadí budovy s těmito funkcemi (řazeno dle Katalogu 

objektů ZABAGED): 

Hvězdárna, kostel, klášter, kulturní objekt ostatní, muzeum, divadlo, škola, kaple, 

synagoga, sportovní hala, krytý bazén, čerpací stanice pohonných hmot, nemocnice, další 
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zdravotní a sociální zařízení, věznice, kasárny a vojenské objekty, pošta, správní a soudní 

budova, obchodní středisko s potravinami, obchodní středisko bez potravin. 

Zachování těchto budov v odvozené mapě je vhodné např. z orientačního i funkčního 

hlediska mapy. Důležitost zaznamenání občansky významných budov v nové mapě zmiňují 

i autoři některých typifikačních algoritmů (např. Burghardt a Cecconi, 2007). 

V případě, že je na základě atributových dat identifikována budova bi jako občansky 

významná, platí: 

�� (����������)  =  �� (����������) + �, 

kde x je celočíselná hodnota definovaná uživatelem (např. x = 10). 

Občansky významné budovy (hodnota atributu bi (importance) > 0) jsou na ukázkových datech 

vyznačeny na Obr. 16. 
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Obr. 16: Množina budov B s vyznačenými občansky významnými budovami; 
zdroj: data ZABAGED (2019), upraveno 

Zjednodušení půdorysného tvaru budov 

Jelikož půdorysný tvar budov bi může být různý, bylo přistoupeno k jeho zjednodušení, 

a to z důvodu potřeby zvětšení budovy do výsledného měřítka v navazujících částech 

generalizačního procesu. Půdorys všech budov bi byl nahrazen obdélníkem s minimální plochou, 

který obsahuje každý bod náležící budově bi a zároveň jeho delší strana svírá úhel s osou x stejný 

jako delší strana budovy bi s osou x. Toto zjednodušení půdorysu je pro potřeby diplomové práce 

zcela postačující a navíc usnadní následné operace v dalších fázích typifikace. Množina tvarově 
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zjednodušených budov nese označení SB, jednotlivé prvky této množiny pak označíme jako sb1, 

sb2, … sbn, kde n značí počet zjednodušených budov ve množině SB: 

�� =  {���, ���, … , ���}. 

Každá zjednodušená budova sbi je definovaná těmito atributy: 

 sbi (geom) (d. t. geometry) – geometrie zjednodušené budovy, 

 sbi (id) (d. t. integer) – jednoznačný identifikátor zjednodušené budovy, 

 sbi (area) (d. t. double) – zastavěná plocha zjednodušené budovy, 

 sbi (areaB) (d. t. double) – zastavěná plocha nezjednodušené budovy (přebírá hodnotu 

z atributu bi (area)), 

 sbi (importance) (d. t. integer) – hodnota významnosti (přebírá hodnotu z atributu 

bi (importance)), 

 sbi (idBl) (d. t. integer) – identifikační číslo bloku, ke kterému budova náleží; výchozí 

hodnota je nula. 

��� ���(����) (����), ��(��) (���), ��(����) (���), ��(�����) (���), ��(����������) (���), ��(����) (���)�. 

Všechny budovy sbi množiny SB jsou znázorněny na Obr. 17. 
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Obr. 17: Množina budov SB; 
zdroj: data ZABAGED (2019), upraveno 
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4.3.4 Načtení dat polygonu intravilánu 

Ve druhé fázi typifikačního algoritmu jsou načtena prostorová data intravilánu. Plochu intravilánu 

označíme jako I. Následně je nad plochou intravilánu I vytvořen buffer (offset, obalová zóna), 

kterou označíme jako IN. Buffer definujeme jako ekvidistantu plochy. Platí tedy: 

��(����) = ������(�(����);  0,5 [mm v mapě]), 

kde IN(geom) je výsledná plocha bufferu a I(geom) původní plocha intravilánu. Parametr vzdálenosti 

při tvorbě bufferu je roven 0,5 mm ve výsledné mapě (např. pokud je  měřítkové číslo nové mapy 

25 000, bude vytvořen buffer o velikosti 12,5 m). 

Vytvořením bufferu IN nad plochou intravilánu I dojde ke zvětšení plochy, 

do které lze v závěrečném procesu typifikace umístit budovy. Zároveň je však splněna 

maximální polohová chyba 0,5 mm v mapě definovaná dle ZÚ. Plocha „zvětšeného“ intravilánu 

IN je zobrazena na Obr. 18. Problematikou stanovení hranice intravilánu z dat ZABAGED 

se věnuje kapitola 5.1. 
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Obr. 18: Množina budov SB s vyznačením plochy „zvětšeného“ intravilánu IN; 
zdroj: data ZABAGED (2019), upraveno 

4.3.5 Načtení dat linií komunikací, železnic a vodních toků 

Tato kapitola se zabývá načtením prostorových dat komunikací, železnic a vodních toků. 

Pozornost je zde také věnována tvarovému zjednodušení těchto liniových dat z důvodu lepší 

identifikace významných budov (viz kapitola 4.3.7). Generalizace linií také přispěje ke zmenšení 

výpočetní náročnosti celého procesu. 
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Načtení prostorových dat linií 

Nejprve jsou načtena liniová data komunikací, železnic a vodních toků. V ideálním 

případě by měřítkové číslo těchto vstupních liniových dat mělo být rovno měřítkovému číslu 

generalizované mapy, a to z důvodu přednosti zákresu těchto liniových prvků ve výsledné mapě 

před zástavbou (viz kapitola 4.1). 

Množinu komunikací, železnic a vodních toků označme pro potřeby této práce jako RRS 

(Road, Railway, Stream), jednotlivé prvky této množiny pak rrs1, rrs2, … rrsn, kde n značí počet 

linií v množině RRS: 

��� =  {����, ����, … , ����}. 

Každá linie rrsi je definována těmito atributy: 

 rrsi (geom) (d. t. geometry) – geometrie linie, 

 rrsi (id) (d. t. integer) – jednoznačný identifikátor linie, 

 rrsi (width) (d. t. double) – šířka komunikace, železnice nebo vodního toku v m 

ve skutečnosti. 

���� ����(����) (����), ���(��) (���), ���(�����) (������)�. 

Všechny linie rrsi množiny RRS jsou zobrazeny na Obr. 19. 
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Obr. 19: Množina linií RRS; 
zdroj: data ZABAGED (2019), upraveno 
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Generalizace linií 

Pro korektní fungování typifikačního algoritmu je nutné množinu linií RRS upravit. 

Zaprvé je nutné odstranit linie rrsi nebo úseky těchto linií, které jsou v množině RRS duplikované. 

Geometrie každé části každé linie rrsi tedy musí být unikátní – tzn. žádná linie rrsi ani její část 

rrsi-part (tvořena dvěma libovolnými po sobě následujícími vertexy linie) není shodná s jinou linií 

rrsj nebo její částí rrsj-part. Musí tedy platit: 

���� (����)  ≠ ���� (����)  ↔  ��������� (����)  ≠  ��������� (����), 

kde hodnoty i a j mohou nabývat hodnot v intervalu ⟨0, rrsn⟩.  

Odstranění duplikovaných linií rrsi nebo úseků těchto linií je nutným předpokladem pro 

správnou identifikaci významných budov (viz kapitola 4.3.7). Tato úprava se týká i testovacích 

dat ZABAGED, která obsahují duplikované části některých linií, které jsou v datech zaneseny 

zároveň jako ulice i silnice. Příklad automatizované eliminace duplikovaných částí linii těchto dat 

je uveden v kapitole 5.3.4. 

 Druhá úprava linií rrsi množiny RRS spočívá v generalizaci těchto linií. Cílem 

generalizace je snížení počtu vertexů a tedy zjednodušení tvaru těchto linií. Snížení počtu vertexů 

je vhodné jak z důvodu zlepšení výpočetního výkonu navrženého algoritmu, tak i pro lepší 

identifikaci významných budov na křižovatkách či v ohybech linií rrsi. Množinu 

generalizovaných linií označíme jako RRSG, její jednotlivé prvky pak rrsg1, rrsg2, … rrsgn, kde 

n značí počet linií v této množině: 

���� =  {�����, �����, … , �����}. 

Pro účely snížení počtu vertexů byl zvolen Douglas-Peuckerův algoritmus s nastavením 

tolerance vzdálenosti na 3 m (princip tohoto algoritmu je popsán níže). Pro libovolnou linii rrsgi 

tedy platí: 

����� (����) = (���� (����);  3 [m ve skutečnosti]), 

kde rrsgi (geom) je generalizovaná linie vytvořená s využitím Douglas-Peuckerova algoritmu¸ který 

má dva parametry – geometrii (rrsi) a parametr vzdálenosti (zde v m ve skutečnosti). 

Douglas-Peuckerův algoritmus. Tento algoritmus je zástupce rekurzivních algoritmů 

a je založen na iterativním přidávání kritických bodů. Princip jeho funkčnosti lze demonstrovat 

následovně (Bayer, 2008): 

a) Konstrukce linie L mezi počátečním a koncovým bodem výchozí linie (zde rrsi). 

Konstrukce koridoru kolem linie L se šířkou podle zadané tolerance h (zde 3 m). 
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b) Hledání bodu A, který je od linie L nejdále. V případě, že se bod A nenachází 

v koridoru (vzdálenost od linie L je větší než h), je tento bod (A) přidán do linie L 

(z úsečky se tak stane lomená čára). 

c) Rekurzivní opakování kroků b) a c) nad oběma vzniklými segmenty s tím, že linie L 

je nahrazena částí linie vzniklé v bodě b) přidáním bodu A. Rekurze probíhá, dokud 

se všechny body původní linie nenacházejí v koridoru nově vzniklé linie tvořené 

počátečním a koncovým bodem a všemi body A. 

Princip funkčnosti algoritmu Douglas-Peucker je zobrazen na Obr. 20. 

 

Obr. 20: Algoritmus Douglas-Peucker; 
zdroj: Bayer (2018b), upraveno 

 

Každá zjednodušená linie rrsgi je definována těmito atributy: 

 rrsgi (geom) (d. t. geometry) – geometrie zjednodušené linie, 

 rrsgi (id) (d. t. integer) – jednoznačný identifikátor zjednodušené linie (přebírá 

hodnotu z atributu rrsi (id)), 

 rrsgi (width) (d. t. double) – šířka komunikace, železnice nebo vodního toku v m 

ve skutečnosti (přebírá hodnotu z atributu rrsi (width)). 

����� �����(����) (����), ����(��) (���), ����(�����) (������)�. 

Ukázka původní množiny RRS a generalizované množiny RRSG je znázorněna na Obr. 21. 
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Obr. 21: Původní množina RRS a generalizovaná množina RRSG; 
zdroj: data ZABAGED (2019), upraveno 

4.3.6 Rozdělení intravilánu a budov do bloků 

V této kapitole je řešeno vytvoření uličních bloků na základě plochy intravilánu IN (viz kapitola 

4.3.4) a linií množiny RRSG (viz kapitola 4.3.5). Dále se tato kapitola zabývá přiřazením budov 

k vytvořeným uličním blokům a výpočtem vybraných parametrů uličních bloků. 

Vytvoření uličních bloků 

Vytvoření uličních bloků výrazně usnadňuje celý typifikační proces, protože je nadále 

s každým uličním blokem nakládáno jako se samostatnou jednotkou, která je posléze 

generalizována. Rozdělení do uličních bloků pomocí komunikací, železnic a vodních toků 

je využito i v některých publikovaných typifikačních algoritmech (např. Regnauld, 2001; 

Basaraner a Selcuk, 2004; Boffet a Rocca Serra, 2005). 

Nejprve je vytvořen buffer všech linií rrsgi množiny RRSG: 

����-�� = ������(����� (����); 
����� (�����)

�
), 

kde rrsg-bi je výsledná plocha bufferu, rrsgi (geom) geometrie generalizované linie a rrsgi (width) 

parametr vzdálenosti bufferu. 

Množinu vytvořených bufferů označme jako RRSG-B, jednotlivé prvky této množiny pak 

rrsg-b1, rrsg-b2, …, rrsg-bn, kde n je rovno počtu všech bufferů v množině: 

����-� =  {����-��, ����-��, … , ����-��}. 
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Množina bufferů linií RRSG-B je zobrazena na Obr. 22. 
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Obr. 22: Množina bufferů linií RRSG-B; 
zdroj: data ZABAGED (2019), upraveno 

 V navazujícím kroku je vypočítán rozdíl plochy intravilánu IN a všech prvků množiny 

RRSG-B. Tuto operaci můžeme matematicky vyjádřit pomocí booleovské funkce: 

��(����)  =  �� (����) ∩   ����-�(����)
������������������, 

kde IN(geom) představuje plochu intravilánu a RRSG-B(geom) množinu bufferů rrsg-bi. 

BL(geom) představuje množinu výstupních polygonů – jednotlivé uliční bloky, které označíme jako 

bl1, bl2, …, bln (n je rovno počtu všech bloků v této množině): 

�� =  {���, ���, … , ���}. 

Grafické znázornění operace rozdílu je zobrazeno na Obr. 23. 

 

Obr. 23: Množinová operace s polygony - rozdíl; 
zdroj: vlastní tvorba 

Každý uliční blok blj je definován těmito atributy: 

 blj (geom) (d. t. geometry) – geometrie bloku, 
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 blj (id) (d. t. integer) – jednoznačný identifikátor bloku, 

 blj (area) (d. t. double) – plocha bloku, 

 blj (sb) (d. t. array) – zjednodušené budovy náležící bloku; výchozí hodnota je prázdná 

množina, 

 blj (eb) (d. t. array) – zvětšené budovy náležící bloku; výchozí hodnota je prázdná 

množina, 

 blj (ratio) (d. t. double) – hodnota poměru zastavěné plochy všech původních budov 

vůči ploše bloku; výchozí hodnota je nula,  

 blj (ratioEnl) (d. t. double) – poměr zastavěné plochy všech budov po zvětšení 

do výsledného měřítka vůči ploše bloku; výchozí hodnota je nula. 

��� ���(����) (����), ��(��) (���), ��(����) (���), ��(��) (���), ��(��) (���), ��(�����) (���), ��(��������) (���)�. 

Ukázka vytvořených bloků blj množiny BL je znázorněna na Obr. 24. 
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Obr. 24: Množina uličních bloků BL; 
zdroj: data ZABAGED (2019), upraveno 

Přiřazení budov jednotlivým blokům 

Následně jsou přiřazeny budovy se zjednodušeným půdorysem sbi množiny SB 

jednotlivým blokům blj. Budova sbi je přiřazena k určitému bloku blj v případě, že se její těžiště 

nachází uvnitř nebo na hraniční linii polygonu bloku blj. Musí tedy platit: 

��� (�������� (����))  ∈  ��� (����), 

kde sbi (centroid (geom)) je poloha těžiště půdorysu budovy sbi.  
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Ověření vzájemné polohy bodu (těžiště budovy) a uzavřené oblasti (bloku) můžeme 

provést např. pomocí paprskového algoritmu (angl. Ray Crossing Algorithm). Principem tohoto 

algoritmu je výpočet počtu průsečíků libovolné polopřímky, která je vedena z testovaného bodu 

souběžně s osou x. V případě, že je počet průsečíků lichý, leží testovaný bod uvnitř polygonu. 

V opačném případě (počet průsečíků je sudý) leží testovaný bod mimo polygon – viz Obr. 25. 

 

Obr. 25: Paprskový algoritmus; 
zdroj: Bayer (2018a), upraveno 

 V případě, že budova sbi náleží bloku blj, je identifikační číslo tohoto bloku (blj (id)) 

uloženo do atributu sbi (idBl) budovy sbi: 

��� (����) =  ��� (��). 

Zároveň s tím je do atributu bloku blj (sb) (d. t. array) uložen odkaz na danou budovu sbi: 

��� (��) = {���, ���, … , ���} ∪ ���. 

Pokud daná budova sbi nenáleží žádnému bloku, je jí přiřazeno sbi (idBl) rovno -1. Ukázka 

rozdělení budov množiny SB do bloků množiny BL je na Obr. 26. 
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Obr. 26: Rozdělení budov množiny SB do bloků BL; 
zdroj: data ZABAGED (2019), upraveno 
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Parametry jednotlivých uličních bloků 

Po přiřazení budov sbi k blokům blj jsou vypočítány hodnoty atributů blj (ratio) a blj (ratioEnl). 

Výpočet hodnoty atributu blj (ratio) lze provést z: 

��� (�����) =  
∑ ��� {��� (�����)}�

���

��� (����)
100, 

kde sbi (areaB) je plocha budovy před zjednodušením jejího půdorysu a blj (area) je plocha bloku. 

Parametr blj (ratio) představuje poměr zastavěné plochy vůči celkové ploše bloku – tzv. black-white 

ratio (viz kapitola 4.2). 

Hodnotu atributu blj (ratioEnl) lze určit z: 

��� (��������) =  
∑ ��� ���� (��������

���

��� (����)
100, 

kde sbi (enlarg) je plocha budovy po zvětšení do výsledného měřítka (viz dále) a blj (area) je plocha 

bloku. Plochu budovy sbi (enlarg) po zvětšení do cílového měřítka lze vypočítat z: 

��� (������) = ��� (�����) �
��

��
�

�
, 

kde sbi (areaB) je plocha budovy před zjednodušením jejího půdorysu, Mf měřítkové číslo mapy 

odvozené (výsledné) a Mo měřítkové číslo mapy původní. Uvedený vzorec vychází 

ze skutečnosti, že při změně měřítkového čísla se plocha nemění lineárně, ale kvadraticky. 

Parametr blj (ratioEnl) slouží k identifikaci uličních bloků, u nichž je vhodné použít jiný typ 

kartografické generalizace (např. agregaci, zhroucení) než typifikaci – v této práci byla stanovena 

hraniční hodnota blj (ratioEnl) pro identifikaci takového bloku na 80 % (viz kapitola 4.1). Hodnoty 

blj (ratio) a blj (ratioEnl) pro vybrané bloky blj na ukázkové sadě dat jsou zobrazeny na Obr. 27. 
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Obr. 27: Parametry vybraných uličních bloků množiny BL; 
zdroj: data ZABAGED (2019), upraveno 

4.3.7 Identifikace významných budov 

Identifikace významných budov je zcela zásadní fází celého typifikačního procesu. Cílem tohoto 

kroku je označení budov, které mají být přednostně zachovány (viz kapitola 4.3.9). V první fázi 

navrženého typifikační algoritmu (viz kapitola 4.3.3) byly identifikovány jako významné budovy 

stavby, které plní některou z důležitých občanských funkcí – informace o významnosti těchto 

budov byla uložena do číselného atributu budov sbi množiny SB (sbi importance)). V této kapitole je 

uveden princip automatické identifikace dalších významných budov, a to na základě jejich 

umístění vzhledem k liniovým prvkům (komunikace, železnice, vodní toky) v okolí a na 

základě jejich plošné velikosti.  

Identifikace významných budov vzhledem k liniovým prvkům v okolí 

Identifikace významných budov vzhledem k liniovým prvkům v okolí (linie množiny 

RRSG) je podstatným a unikátním krokem celého generalizačního procesu. Během tohoto kroku 

jsou identifikovány budovy, které se nacházejí: 

 Blízko průsečíku dvou nebo více linií množiny RRSG – jedná se o budovy, které 

se nacházejí blízko křižovatky dvou komunikací, nedaleko železničního přejezdu 

(příp. podjezdu, nadjezdu) či v místě, kde komunikace nebo železnice 

překonává vodní tok (most). 
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 V místě, kde dochází k významné změně ve tvaru komunikace (zatáčka, serpentina) 

nebo v místě ohybu železnice nebo vodního toku. 

Princip identifikace je založen na nalezení nejbližší budovy sbi (resp. jakéhokoliv jejího 

lomového bodu) v každém bloku blj vzhledem k: 

1) Průsečíkům linií množiny RRSG. Množinu průsečíků označíme jako INT, 

jednotlivé prvky této množiny jako int1, int2, …, intn (n je rovno počtu všech průsečíků 

v této množině). Pro označení budovy sbi bloku blj jako významné musí platit, že 

vzdálenost této budovy a daného průsečíku intk je ze všech budov daného bloku 

nejmenší a zároveň je rovna nebo menší než 50 m. Musí tedy platit: 

� =  ���� (���),  ����� = ���, 0 ≤ � ≤ 50 [m ve skutečnosti], 

kde sbi je budova bloku blj a intk je průsečík. Hodnota indexu i je v intervalu ⟨0, m⟩, 

kde m je počet budov v bloku blj. Hodnota indexu j se nachází v intervalu ⟨0, p⟩, kde 

p je počet uličních bloků a hodnota k v intervalu ⟨0, intn⟩, kde n je rovno počtu všech 

průsečíků množině INT. 

2) Vertexům linií RRSG. Množinu vertexů označíme jako VER, jednotlivé prvky 

množiny pak jako ver1, ver2, …, vern (n je rovno počtu všech průsečíků v této 

množině). Aby mohla být budova identifikována jako významná, musí platit: 

� =  ���� (���),  ����� = ���, 0 ≤ � ≤ 50 [m ve skutečnosti], 

kde sbi je budova bloku blj a verk je vertex. Hodnoty indexů i a j se nachází ve 

stejných intervalech jako v případě 1), hodnota indexu k v intervalu ⟨0, vern⟩, kde n 

je rovno počtu všech vertexů množině VER. 

Budovám sbi, které byly identifikovány podle pravidel uvedených v 1) a 2) výše jako 

významné, je zvýšena hodnota jejich významnosti (atribut sbi (importance)): 

��� (����������)  =  ��� (����������) +  � ,  

kde y je celočíselná hodnota definovaná uživatelem (např. y = 1). 

Ukázka principu identifikace významných budov dle průsečíků a vertexů linií RRSG 

je znázorněna na Obr. 28. 
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Obr. 28: Princip identifikace významných budov dle průsečíků a vertexů linií RRSG; 
zdroj: data ZABAGED (2019), upraveno 

Zvýšením hodnoty atributu sbi (importance) jsou tyto budovy upřednostněny v závěrečném 

procesu typifikace před ostatními („nevýznamnými“) budovami. Zachování těchto budov 

v odvozené mapě přispěje ke zlepšení orientační funkce této mapy. Budovy, které byly 

identifikovány jako významné na základě průsečíků a linií RRS v testovací množině dat, jsou 

zobrazeny na Obr. 29 (hodnota y = 1). 
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Obr. 29: Identifikace významných budov dle průsečíků a vertexů linií RRSG; 
zdroj: data ZABAGED (2019), upraveno 
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Identifikace významných budov základě jejich plošné velikosti 

Na základě sestaveného seznamu kartografických pravidel využívaných pro generalizaci 

budov je nutné při typifikaci věnovat zvláštní pozornost také budovám, které jsou plošně rozsáhlé. 

Jako významné budovy z hlediska jejich plošné rozlohy lze označit budovy sbi množiny SB, které 

splňují podmínku: 

��� (�����) ≥ ����� [m2 ve skutečnosti], 

kde sbi (areaB) je plocha budovy ve skutečnosti (tedy před zjednodušením půdorysného tvaru 

budovy) a sbmax je hraniční hodnota definovaná uživatelem. Určení hodnoty sbmax závisí na 

uživateli, jelikož ji není možné exaktně stanovit – např. z důvodu různého typu zástavby 

v nížinných a horských oblastech (více o problematice stanovení této hodnoty lze nalézt 

v kapitole 4.1). 

 Budovám, které splňují výše uvedenou podmínku plošné velikosti, je zvýšena hodnota 

jejich významnosti (atribut sbi (importance)): 

��� (����������)  =  ��� (����������) + �, 

kde z je celočíselná hodnota definovaná uživatelem (např. z = 10). 

Budovy, které byly identifikovány jako významné v testovací množině dat (hraniční 

hodnota sbmax = 408 m2, což odpovídá nejmenší ploše 5 % největších budov), jsou znázorněny 

na Obr. 30. 
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Obr. 30: Identifikace významných budov dle plošné velikosti; 
zdroj: data ZABAGED (2019), upraveno 
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4.3.8 Zvětšení polygonů budov do výsledného měřítka 

Tato kapitola se věnuje zvětšení vybraných budovy sbi do měřítka generalizované mapy. Pro 

zvětšení budov byla využita podobnostní transformace, jejíž princip je popsán níže. 

Zvětšeny jsou pouze budovy, jejichž plocha před zjednodušením půdorysu budovy 

(atribut sbi (areaB)) není menší než hodnota plochy minimální zachované budovy (sbmin), která je 

definovaná uživatelem: 

��� (�����) ≥ ����� [m2 ve skutečnosti]. 

Doporučená hraniční hodnota sbmin je 16 m2, což je minimální plocha budovy zakreslená 

v katastrálních mapách ČÚZK (ČÚZK, 2018). 

Plochu budovy sbi (enlarg) po zvětšení lze vypočítat pomocí vzorce: 

��� (������) = ��� (�����) �
��

��
�

�
, 

kde sbi (areaB) je plocha budovy před zjednodušením jejího půdorysu, Mf měřítkové číslo mapy 

odvozené a Mo měřítkové číslo mapy původní. 

Budova sbi je zvětšena tak, aby zůstala zachována poloha jejího těžiště, zůstal zachován 

poměr stran této budovy a plocha zvětšené budovy odpovídala ploše dle vzorce uvedeného výše 

(4.1). Toho lze docílit využitím podobnostní transformace, která představuje lineární transformaci 

souřadnic, jejíž měřítkový koeficient je stejný pro všechny směry os (x,y) souřadnicového 

systému, ale je různý od 1. Rovnice podobnostní transformace je: 

�
�
�

� = �
��

��
� + � �

cos � − sin �
sin � cos �

� �
�
��, 

kde X a Y jsou souřadnice bodu libovolného bodu P budovy po zvětšení, x0 a y0 parametry posunu, 

m je měřítkové číslo, ω představuje úhel stočení, x a y souřadnice libovolného bodu P budovy 

před zvětšením. Protože v procesu zvětšení budovy do výsledného měřítka nedochází k žádnému 

posunu ani stočení, můžeme rovnici pro výpočet nové polohy všech bodů budovy značně 

zjednodušit. Zároveň však nesmíme zapomenout odečíst souřadnice těžiště nezvětšené budovy: 

�
�
�

� = � �
�
�� −  �

��

��
�, 

kde xc a yc představují souřadnice těžiště původní budovy. 

 Jelikož souřadnice x, y libovolného bodu P budovy před zvětšením známe, stačí nám 

dopočítat parametr měřítkového čísla m. Tento parametr můžeme vypočítat ze vzorce: 

� = 2,5�
��� (������)

��� (������)
, 

(4.1) 

(4.2) 
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kde sbi (enlarg) je plocha budovy po zvětšení vypočítaná dle vzorce 4.1. a sbi (scaled) plocha budovy 

vypočítaná dle vzorce: 

��� (������) = ��� (����) �
��

��
�

�
,  

kde sbi (area) je plocha budovy po zjednodušení jejího půdorysu, Mf  měřítkové číslo mapy 

odvozené a Mo měřítkové číslo mapy původní. 

Po určení měřítkového čísla m již můžeme dopočítat souřadnice X, Y libovolného bodu 

P budovy před zvětšením dle (4.2). Množinu zvětšených budov označíme EB, jednotlivé prvky 

pak jako eb1, eb2, …, ebn, kde n značí počet prvků v množině: 

�� =  {���, ���, … , ���}. 

Každá zvětšená budova ebi je definována těmito atributy: 

 ebi (geom) (d. t. geometry) – geometrie zvětšené budovy, 

 ebi (id) (d. t. integer) – jednoznačný identifikátor zvětšené budovy, 

 ebi (area) (d. t. double) – plocha zvětšené budovy, 

 ebi  (importance) (d. t. integer) – hodnota významnosti budovy (přebírá od zjednodušené 

budovy z atributu sbi (importance)), 

 ebi  (idBl) (d. t. integer) – identifikační číslo bloku, ke kterému budova náleží (přebírá 

od zjednodušené budovy z atributu sbi (idBl)). 

��� ���(����) (����), ��(��) (���), ��(����) (���), ��(����������) (���), ��(����) (���)�. 

Z množiny EB jsou vyřazeny budovy, jejichž kratší strana půdorysu je menší než nebo 

rovna hodnotě minimální velikosti strany e. Pro zachování budovy v množině EB tedy musí platit: 

��������  ≥  ����� [mm v mapě], 

kde ebi (shEdge) je délka kratší strany budovy ve výsledné mapě a ebmin je minimální délka zachované 

strany budovy v mapě (např. 0,5 mm). Minimální velikost strany budovy má opět možnost určit 

uživatel, jelikož stanovení této hodnoty není jednoznačné (viz kapitola 4.1). 

V případě, že budova ebi náleží bloku blj, je do atributu bloku blj (eb) (d. t. array) uložen 

odkaz na danou budovu ebi: 

��� (��) = {���, ���, … , ���} ∪ ���. 

Budovy množiny EB (výsledné měřítko mapy 1 : 25 000, minimální plocha budovy 

sbmin = 16 m2, minimální velikost strany budovy ebmin = 0,6 mm,) jsou zobrazeny na Obr. 31. 
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Obr. 31: Budovy množiny EB (budovy zařazené do konečné fáze generalizace); 
zdroj: data ZABAGED (2019), upraveno 

4.3.9 Umístění vybraných budov ve výsledné mapě 

Poslední fází celého generalizačního procesu je umístění vybraných budov ebi z množiny EB 

do výsledné mapy. Zvětšené budovy jsou do generalizované mapy umisťovány postupně, a to na 

základě jejich hodnoty významnosti (viz kapitoly 4.3.3 a 4.3.7) a plošné výměry. Budova je do 

mapy zakreslena s využitím gridu vytvořeného kolem těžiště budovy. 

Seřazení budov podle hodnoty významnosti a velikosti 

Nejprve jsou seřazeny budovy, které náleží jednotlivým uličním blokům blj podle 

hodnoty významnosti ebi (importance) (sestupně) a poté podle plochy ebi (area) (sestupně). Jednotlivé 

prvky v seřazeném seznamu (označíme jako SEB) postupně označíme jako eb[1], eb[2], … eb[n], 

kde n značí počet prvků v seznamu. Příklad seřazeného seznamu SEB je uveden v Tab. 2. 

Seřazený seznam SEB budov ebi bloku bl4 

blid ebid ebimportance ebarea [m2] označení 

4 7 12 250 eb[1] 

4 13 12 220 eb[2] 

4 6 10 300 eb[3] 

4 20 2 120 eb[4] 

4 9 0 130 eb[5] 

4 … … … eb[n] 

Tab. 2: Příklad seřazeného seznamu SEB budov ebi bloku bl4; 
zdroj: vlastní tvorba 



61 
 

Umístění budov jednotlivých uličních bloků do mapy 

Následně je vybrán blok blj (např. bl1) z množiny BL, kterému náleží alespoň jedna 

budova. Z tohoto bloku blj je vybrána budova ebi, která se nachází v seřazeném seznamu SEB 

nejvýše (např. eb[1]). Tato budova je umístěna do plochy bloku (a tedy zakreslena do výsledné 

mapy). Princip umístění budovy je popsán detailně níže, schéma je zobrazeno na Obr. 32. 

 

Obr. 32: Schéma umístění budovy do plochy bloku; 
zdroj: vlastní tvorba 

Princip umístění budovy eb[i] do plochy bloku blj je následující: 

1. Tvorba gridu kolem těžiště budovy ebi. Těžiště budovy ebi označíme jako 

ebi (centroid). 

Dále definujeme grid S, který je určen: 

 Počtem řádků m a sloupců n (jelikož je grid čtvercový, platí m = n). Počet 

řádků/sloupců je vždy lichý. 
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 Rozestupem mezi řádky/sloupci Sstep. Hodnota parametru Sstep odpovídá 

vzdálenosti 0,25 mm ve výsledné mapě (např. pokud je měřítkové číslo mapy 

25 000, bude Sstep = 6,25 m). 

 Úhlem natočení. Úhel, který svírá přímka procházející body prvního 

řádku m gridu S s osou x, je totožný jako úhel, který svírá delší strana budovy 

ebi s osou x. 

Bod tohoto gridu označíme jako sk [m, n], kde m značí číslo řádku a n číslo sloupce (bod 

sk [1, 1] se nalézá v levém horním rohu gridu). Bod, který se nachází uprostřed gridu 

je totožný s těžištěm budovy ebi (centroid). 

Uživatel definuje parametr gridu m’, který udává polovinu počtu bodů s v jednom 

řádku/sloupci gridu mínus jedna: 

�� =  
� − 1

2
 . 

Parametr gridu m’ slouží k určení maximální přípustné vzdálenosti posunu těžiště 

budovy (k odsunu budovy dochází v případě prostorového konfliktu např. se 

silnicí/jinou budovou – viz dále). Příklad gridu S (m’ = 3) vytvořené nad budovou ebi 

je zobrazen na Obr. 33. 

 
Obr. 33: Příklad gridu S (m’ = 3); 

zdroj: vlastní tvorba 
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2. Umístění budovy ebi do bloku blj. Následně je zjištěna vzájemná poloha všech bodů 

sk gridu a polygonu bloku blj (např. pomocí paprskového algoritmu). Vzájemnou 

polohu určujeme z důvodu zrychlení běhu algoritmu – v bodech sk, které se nacházejí 

uvnitř bloku blj může být zvětšená budova při splnění dalších podmínek 

(viz navazující krok) umístěna, v ostatních bodech nikoliv (těžiště budovy se nemůže 

nacházet mimo původní uliční blok). V případě, že polygon bloku blj obsahuje bod 

sk, je tento bod zařazen do seznamu, který označíme jako SK: 

� � (����)  ∈  ��� (����)  →  �� = {��, ��, … , ��}  ∪  ��. 

Vzájemná polohu bodu sk a bloku blj na ukázkovém příkladu je zobrazena  na Obr. 34. 

 
Obr. 34: Příklad gridu S – hodnota atributu sk (inside) bodů gridu sk; 

zdroj: vlastní tvorba 

Body sk jsou následně v seznamu SK seřazeny podle vzdálenosti těchto bodů k těžišti 

budovy ebi. Jednotlivé body gridu v seřazeném seznamu SK označíme postupně jako 

s[1], s[2], … s[n], kde n značí počet prvků v seznamu. Příklad takového seznamu 

je uveden v tabulce Tab. 3. 
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Seřazený seznam SK bodů gridu sk 

označení 

bodu 
sk (inside) 

vzdálenost 

k ebi [m] 

nové označení 

bodu 

s44 True 0 s[1] 

s34 True 6,25 s[2] 

s43 True 6,25 s[3] 

s45 True 6,25 s[4] 

s54 True 6,25 s[5] 

s33 True 8,83 s[6] 

sn True … s[n] 

Tab. 3: Příklad seřazeného seznamu SK bodů gridu sk; 
zdroj: vlastní tvorba 

Následně je těžiště budovy ebi (centroid) umístěno do bodu gridu sk, který se nachází 

v seznamu SK nejvýše (tedy např. s[1]). Zde mohou nastat dvě situace: 

a. V případě, že polygon přesunuté budovy ebi náleží polygonu bloku blj, je budova 

ebi přidána do množiny R (množina budov, které jsou určeny k zakreslení 

ve výsledné mapě): 

��� (����)  ∈  ��� (����) → � = {�}  ∪  ���. 

Zároveň s tím je z plochy bloku blj odečten buffer plochy budovy ebi (buffer 

označíme jako ebi (buffer (geom))) ve vzdálenosti g definované uživatelem 

(např. 0,5 mm ve výsledné mapě – 12,5 m v mapě v měřítku 1 : 25 000; viz Obr. 

35): 

��� (����)  =  ��� (����) ∩   ��i (������ (����))
����������������������. 

Odečtením bufferu z plochy bloku je zabezpečeno dodržení minimální 

vzdálenosti mezi budovami při umisťování dalších budov. 

 

Obr. 35: Příklad bufferu umístěné budovy a jeho odečtení z plochy bloku; 
zdroj: vlastní tvorba 



65 
 

Pokud je budova ebi zařazena do výsledné množiny budov R, proces umístění této 

budovy zde končí. Proces typifikace pokračuje krokem 4. 

b. Pokud polygon přesunuté budovy ebi nenáleží polygonu bloku blj, je těžiště 

budovy ebi přesunuto do bodu gridu sk, který je seřazeném seznamu SK další 

v pořadí (např. s[2], s[3], atd.; viz Obr. 36) a je opakován krok a., popř. krok b., 

dokud není budova zařazena do množiny R. Pokud nelze budovu umístit ani 

v jednom bodu gridu sk v seřazeném seznamu SK, je přistoupeno ke zmenšení 

této budovy ebi – viz následující krok 3. 

 

Obr. 36: Příklad umístění budovy do bodů s[i]; 
 zdroj: vlastní tvorba  

3. Zmenšení budovy ebi a její umístění do bloku blj. V případě, že se nepodařilo 

umístit budovu ebi do bloku blj v předchozím kroku, je přistoupeno ke zmenšení 

půdorysu této budovy. Budova ebi má vždy čtvercový nebo obdélníkový tvar – delší 

stranu půdorysu označíme jako a, kratší stranu pak jako b. Kratší strana b je zmenšena 

o 1 metr, delší strana a v závislosti na poměru délky stran: 

��� (�, �) = ��� �� −  
�

�
, � − 1�. 

Těžiště budovy ebi (centroid) zůstává stejné. Opět se tedy jedná o podobnostní 

transformaci, tentokrát však měřítkové číslo m nabývá hodnot menších než 1 – lze 

ho vypočítat pomocí vzorce: 

� =  
� − 1

�
, 

kde b = min(a, b). 
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Po zmenšení budovy musí platit, že kratší strana b půdorysu budovy ebi je větší než 

nebo rovna hodnotě minimální velikosti strany ebmin: 

� ≥  ����� [mm v mapě], 

kde hodnota ebmin je minimální délka zachované strany budovy v mapě definovaná 

uživatelem algoritmu (v mm ve výsledné mapě; viz kapitola 4.3.8). Pokud není 

splněna tato podmínka, pokračuje typifikační proces výběrem a umisťováním jiné 

budovy ebi, která je další v pořadí v seřazeném seznamu SEB (např. eb[2]) – krok 1. 

Pokud je splněna podmínka minimální velikosti strany b, je zmenšená budova ebi 

opětovně umisťována do plochy bloku blj – viz krok 2. Mohou nastat dvě situace: 

a. Zmenšenou budovu ebi se podařilo umístit do bloku blj, pokračuje proces 

typifikace krokem 4. 

b. V případě, že budovu ebi není možno umístit do daného bloku, je opakován 

krok 3 – strana a a b je opět zmenšena dle vzorce uvedeného výše a opětovně 

umisťována do daného bloku blj. Budovu ebi se tedy buď podaří umístit 

v následujících iteracích zmenšení jejího půdorysu nebo nebude splněna 

podmínka minimální velikosti strany b a proces typifikace bude pokračovat 

budovou ebi, která je další v pořadí ze seznamu SEB (např. eb[2], eb[3] atd.). 

4. Výpočet black-white ratio (BW-R) bloku blj. Po umístění budovy ebi do plochy 

bloku blj je vypočítána hodnota poměru zastavěné a nezastavěné plochy bloku 

(tzv. black-white ratio – BW-R). Vzorec pro výpočet hodnoty BW-R je následující: 

��� (����) =  
∑ ��� ��� (����)��

���

��� (����)
, 

kde ri (area) je plocha budova množiny R (množina budov, které jsou určeny 

k zakreslení ve výsledné mapě) a blj (area) je plocha bloku blj. Vypočtená hodnota 

blj (BW-R) je následně porovnána s hodnotou atributu blj (ratio), ve kterém je uložena 

hodnota BW-R v původní mapě: 

a. V případě, že je splněna podmínka: 

��� (����) ≤ � ��� (�����), 

kde w je hodnota definovaná uživatelem (např. 3), je přistoupeno k umístění další 

budovy ze seznamu SEB (např. eb[2], eb[3] atd.). 

b. Pokud není splněna uvedená podmínka (viz a.), generalizační proces pokračuje 

umisťováním budov ebi dalšího bloku blj (např. bl2, bl3 atd.) – opět od kroku 1. 

Cílem výpočtu BW-R u jednotlivých uličních bloků je ovlivnění maximálního počtu 

umístěných budov se výsledné mapě. 
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Umístění budov, které nenáleží žádnému uličnímu bloku 

Na závěr celého generalizačního procesu jsou umístěny budovy ebi, které nenáleží 

žádnému bloku blj (atribut ebi (idBl) = –1). Princip umístění těchto budov je velice podobný jako 

u ostatních budov (tvorba gridu, posun těžiště budovy do bodů gridu, zmenšení půdorysu budovy) 

se dvěma rozdíly: 

 U bodů gridu vybrané budovy není posuzována vzájemná poloha bodu gridu a plochy 

bloku, jelikož budova není k žádnému bloku přiřazena. Možnost umístění budovy je 

tedy testována ve všech bodech gridu. 

 Budova je umístěna do mapy při splnění těchto dvou podmínek: 

1. Geometrie budovy ebi (idBl = –1) nesmí být v prostorovém konfliktu s jakýmkoliv 

bufferem generalizované linie (množina polygonů RRSG-B). 

2. Buffer budovy ebi (idBl = –1), který označíme jako ebi (buffer (geom)), nesmí protínat 

jakoukoliv jinou umístěnou budovu v mapě (budovu rl množiny R). Parametr 

vzdálenosti bufferu je definován uživatelem (více viz krok 2a.). 

Musí tedy platit: 

��� (�������) (����) ∩ ����-�� (����) =   ∅ ∧ ��� (�������) (������(����))  ∩  �� (����) =  ∅. 

Pokud budova ebi splňuje obě podmínky uvedené výše, je přidána do množiny R 

(viz Obr. 36). V případě, že nesplňuje alespoň jednu z uvedených podmínek, není 

zahrnuta do výsledné mapy. 

 

Obr. 37: Umístění budov nenáležejících žádnému bloku; 
zdroj: data ZABAGED (2019), upraveno 
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Ukázka výsledku celého typifikačního procesu je zobrazena na Obr. 38 (výsledné měřítko 

mapy 1 : 25 000, minimální plocha budovy sbmin = 16 m2, minimální velikost strany budovy 

ebmin = 0,5 mm, buffer umístěné budovy g = 0,29 mm,  hodnota násobku BW-R w = 5, parametr 

gridu m’ = 2, hodnota významnosti x = 20, y = 1, z = 15).  

 

 
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz 

Obr. 38: Ukázka výsledku typifikačního procesu; 
zdroj: data ZABAGED (2019), upraveno 
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5. Implementace typifikačního algoritmu 

V první části této kapitoly jsou představena použitá testovací data a způsob jejich úpravy pro 

použití v navržené aplikaci. Druhá podkapitola je věnována implementaci typifikačního 

algoritmu v programovacím jazyce Python s využitím knihoven Shapely a Fiona. Samotná 

aplikace je pak představena ve čtvrté podkapitole. Cílem této kapitoly je nicméně čtenáři této 

práce umožnit navržený typifikační algoritmus snadno implementovat do libovolného 

programovacího jazyka, proto jsou jednotlivé kroky algoritmu prezentovány ve formě 

pseudokódu, a to ve třetí části této kapitoly.  

5.1 Použitá data 

Navržená typifikační metoda, jejíž princip fungování je uveden v předchozí kapitole, byla 

koncipována pro mapy velkých měřítek se vstupními daty budov v měřítku 1 : 10 000 

a výstupními daty budov v měřítku 1 : 25 000 a 1 : 50 000. Vzhledem k dobré dostupnosti byla 

pro otestování funkčnosti navrženého algoritmu využita data ZABAGED a DATA50. Data 

ZABAGED zapůjčil Zeměměřický úřad, pro potřeby studentských prací jsou bezplatně dostupná 

v rozsahu deseti mapových listů ZM10 (ZABAGED, 2019). Datová sada DATA50 je veřejně 

dostupná pro celou Českou republiku od dubna 2019 (DATA50, 2019). 

Data ZABAGED 

Výběr deseti mapových listů dat ZABAGED byl proveden s ohledem na požadavek 

zachycení celého intravilánu jednotlivých obcí na vybraném mapovém listu a vesnic s různým 

charakterem zástavby. Pro otestování navrženého algoritmu byla využita i ukázková data 

dostupná v rozsahu jednoho mapového listu (celkem tedy 11 mapových listů). Poloha vybraných 

mapových listů dat ZABAGED na mapě je zobrazena na Obr. 39. 

  
Obr. 39: Přehled vybraných mapových listů dat ZABAGED; 

zdroj: ZABAGED (2019), upraveno 
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Z dat ZABAGED byla pro účely otestování navrženého algoritmu použita data uvedená  

v Tab. 4 (řazeno dle Katalogu objektů ZABAGED). 

Kategorie objektu Typ objektu Název souboru Geometrie 

1. Sídelní, 
hospodářské 

a kulturní objekty 

Ostatní plocha v sídlech OstatniPlochaVSidlech.shp polygon 

Budova jednotlivá nebo blok budov1 BudovaBlokBudov.shp polygon 

Areál účelové zástavby ArealUceloveZastavby.shp polygon 

2. Komunikace 

Silnice, dálnice2 SilniceDalnice.shp linie 

Ulice3 Ulice.shp linie 

Cesta4 Cesta.shp linie 

Pěšina5 Pesina.shp linie 

Železniční trať6 ZeleznicniTrat.shp linie 

Kolejiště Kolejiste.shp polygon 

Železniční stanice, zastávka ZeleznicniStaniceZastavka.shp bod 

Silnice neevidovaná SilniceNeevidovana.shp linie 

Areál železniční stanice, zastávky ArealZeleznicniStaniceZastavky.shp polygon 

4. Vodstvo Vodní tok7 VodniTok.shp linie 

6. Vegetace a 
povrch 

Orná půda a ostatní dále 
nespecifikované plochy 

OrnaPudaAOstatniNeurcenePlochy.shp polygon 

Ovocný sad, zahrada OvocnySadZahrada.shp polygon 

Okrasná zahrada, park OkrasnaZahradaPark.shp polygon 
1 Atribut DRUHBUD, který určuje funkci této budovy (např. správní a soudní budova/pošta/škola). 
2 Atribut TYPSIL_K; 3 Atribut TYPULICE_K; 4 Atribut TYPCESTY_K; 5 Atribut TYPUSKOM_K; 6 Atribut POCETKOLEJ; 
7 Atribut VODNITOK_K. 

Tab. 4: Použitá data ZABAGED; 
zdroj: vlastní tvorba 

 Polygonová vrstva budov (Budova jednotlivá nebo blok budov) disponuje atributem 

DRUHBUD na základě kterého lze určit občansky významné budovy (viz kapitola 4.3.3). 

Bohužel v tomto atributu není uložena informace o nádražních budovách, které autor této práce 

považuje za občansky významné. Proto bylo přistoupeno k identifikaci nádražních budov 

s využitím bodové vrstvy Železniční stanice, zastávka. 

Pro použití vybraných dat ZABAGED v navržené aplikaci (viz kapitola 5.4) je nutné tato 

data upravit následujícím způsobem: 

1. Vytvoření plochy intravilánu. Jelikož plocha zastavěného území obce není součástí 

žádné veřejné dostupné sady dat, bylo přistoupeno k jejímu vytvoření. Plocha intravilánu 

vznikne sjednocením ploch všech těchto typů objektů: Ostatní plocha v sídlech; Areál 

účelové zástavby; Kolejiště; Areál železniční stanice, zastávky; Ovocný sad, zahrada; 

Okrasná zahrada, park. Příklad vytvořené plochy intravilánu je zobrazen na Obr. 40. 
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Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz 

Obr. 40: Plocha intravilánu; 
zdroj: data ZABAGED (2019), upraveno 

Operaci sjednocení lze provést v libovolném GIS software (např. QGIS – nástroj 

Sjednotit, ArcMap – nástroj Union). 

2. Sloučení liniových prvků. Druhá úprava dat spočívá ve sloučení všech liniových dat 

uvedených v Tab. 4. Konkrétně se jedná o tyto typy objektů: Silnice, dálnice; Ulice; 

Cesta; Pěšina; Železniční trať; Silnice neevidovaná; Vodní tok. 

Operaci sloučení dat lze provést v libovolném GIS software (např. QGIS – nástroj Sloučit 

vektorové vrstvy, ArcMap – nástroj Merge). 

Po sloučení liniových dat je nutné těmto datům přiřadit do nově vytvořeného atributu 

width (d. t. integer) šířku linie v m ve skutečnosti na základě hodnot z atributů TYPSIL_K, 

TYP_ULICE_K, TYPCESTY_K, TYPUSKOM_K, POCETKOLEJ, VYDATTOK_K. Autor 

této práce šířku linie ve skutečnosti odečetl ze ZM25 (předpokládané měřítko nové mapy 

při použití liniových dat ZABAGED je 1 : 25 000) – viz Tab. 5. 

Vybraný atribut Atribut width 

TYPSIL_K = 'D1', 'D2', 'M', 'D1s', 'D1v', 'D2p', 

'D2v', 'Mp', 'Mv' 
18 

TYPSIL_K = 'S1', 'S1p', 'S1v' 36 

TYPSIL_K = 'S2', 'S2p', 'S2v' 12 

TYPSIL_K = 'S3', 'S3p', 'S3v' 8 

TYPULICE_K = 025, 026, 925, 926 8 

TYPCESTY_K = 025, 026 5 

TYPCESTY_K = 099 8 

TYPUSKOM_K = 026 3 
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Vybraný atribut Atribut width 

POCETKOLEJ > 0 13 

VYDATTOK_K = 008 & TYPTOKU_K = 001 3 

VYDATTOK_K = 008 & TYPTOKU_K = 099 3 

layer = 'SilniceNeevidovana' 8 

Tab. 5: Převodní tabulka – linie ZM25; 
zdroj: vlastní tvorba 

Data DATA50 

Z datové sady DATA50 byla pro otestování funkčnosti navrženého algoritmu použita 

data uvedená v Tab. 6 (řazeno dle Katalogu DATA50).  

Kategorie objektu Název vrstvy Název souboru Geometrie 

1. Sídelní, kulturní 
a hospodářské objekty 

BlokBudov1 BlokBudov.shp polygon 

2. Komunikace 

Cesta2 Cesta.shp linie 

Pesina2 Pesina.shp linie 

SilniceDalnice2 SilniceDalnice.shp linie 

Ulice2 Ulice.shp linie 

ZeleznicniTrat2 ZeleznicniTrat.shp linie 

4. Vodstvo VodniTok2 VodniTok.shp linie 
1 Slouží pouze pro účely vizuální komparace dosažených výsledků. 
2 Atribut DATA50K, který určuje typ komunikace, železnice nebo vodního toku. 

Tab. 6: Použitá data DATA50; 
zdroj: vlastní tvorba 

 V případě použití datové sady DATA50 v navržené aplikaci je nutné tato data opět 

upravit. Úprava spočívá, podobně jako u dat ZABAGED, ve sloučení všech liniových prvků 

uvedených v Tab. 6 (lze učinit opět v libovolném GIS software) a následovném vypočítání 

atributu width (šířka linie ve skutečnosti; d. t. integer). Hodnota atributu width je odvozena 

na základě atributu DATA50_K, kterým disponují všechny vybrané liniové prvky. Převodový 

vztah mezi oběma atributy je uveden v Tab. 7 – šířka linie ve skutečnosti byla odečtena ze ZM50 

(předpokládané měřítko odvozené mapy při využití dat DATA50 je 1 : 50 000). 

Atribut DATA50_K Atribut width 

2400000, 2410000, 2540100, 2540200 90 

2420000, 2540300 60 

2430000, 2440000, 2450000, 2540400, 

2540500 
50 

2010000, , 2020000, 2030000, 2040000, 

2050000 
32 

2500100, 2500300, 2500400 25 

2470000, 2480001 12 

3020100 7 

Tab. 7: Převodní tabulka – linie ZM50; 
zdroj: vlastní tvorba 
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V programu QGIS i ArcMap lze hodnotu atributu width (pro data ZABAGED i DATA50) 

vypočítat hromadně – kód pro hromadný výpočet v aplikaci QGIS je uveden v Příloze 1. 

5.2 Knihovny Shapely a Fiona 

Navržený algoritmus byl implementován v programovacím jazyku Python, který patří mezi 

objektově orientované, interpretované programovací jazyky. Mezi hlavní výhody Pythonu patří 

dostupnost interpreterů na velkém množství platforem (např. Windows, GNU/Linux, macOS), 

přehledná syntaxe kódu a množství bezplatně dostupných knihoven umožňující rychlý vývoj 

aplikace (Python, 2019). Kvůli uvedeným výhodám se autor této práce rozhodl navržený 

typifikační algoritmus implementovat právě v jazyce Python (verze 3.7.3), přičemž pro práci 

s geometrickými strukturami byly využity knihovny Shapely a Fiona. Celý zdrojový kód 

navržené aplikace je součástí této práce (více viz Příloha 4). 

5.2.1 Knihovna Shapely 

Knihovna Shapely je knihovna určená pro práci s geometrickými objekty v dvourozměrném 

prostoru v programovacím jazyce Python. Tato knihovna je založena na softwarové knihovně 

GEOS, která je nezbytná pro její fungování (Gilies, 2019b). Návod na instalaci knihovny Shapely 

(verze 1.6.4) včetně knihovny GEOS v prostředí operačního systému Windows je uveden 

v Příloze 2. Dokumentace knihovny Shapely je k dispozici na webových stránkách 

<https://shapely.readthedocs.io/en/latest/>. 

 Základem knihovny Shapely jsou datové geometrické objekty (třídy) – bod, linie, plocha: 

 Bod (Point) – bezrozměrný geometrický objekt definovaný souřadnicemi x, y. 

- Inicializace: Point(x1, y1), kde x a y jsou prostorové souřadnice. 

 Linie (LineString) – jednorozměrný geometrický objekt definovaný jednou nebo více 

spojenými úsečkami (každá úsečka je tvořena dvěma body). 

- Inicializace: LineString([(x1, y1), (x2, y2)]) nebo LineString([Point1, Point2]), 

kde x a y jsou prostorové souřadnice. 

 Polygon (Polygon) – dvourozměrný geometrický objekt definovaný posloupností 

bodů. 

- Inicializace: Polygon([(x1, y1), (x2, y2), (x3, y3)]) nebo Polygon([Point1, 

Point2, Point3]), kde x a y jsou prostorové souřadnice. 

Všechny zmíněné datové geometrické objekty (dále souhrnně uváděny jako object) 

disponují množstvím metod. Definice jednotlivých metod je důležitá, protože tyto metody jsou 

využity v zápisu algoritmu ve formě pseudokódu v kapitole 5.3. V této kapitole je uveden pouze 

výběr metod, které byly využity při implementaci typifikačního algoritmu: 
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 object.area – vrátí plošnou výměru objektu. 

 object.buffer(distance) – vrátí buffer objektu s parametrem vzdálenosti distance 

(definice bufferu viz kapitola 4.3.4). 

 object.cascaded_union(objects) – vrátí sjednocenou geometrii všech daných objektů 

objects (množinová operace sjednocení). 

 object.centroid – vrátí souřadnice těžiště objektu. 

 objectA.contains(objectB) – vrátí True pokud, všechny body objektu objectA náleží 

objektu objectB. 

 object.coords – vrátí souřadnice všech bodů, které tvoří daný objekt. 

- polygon.exterior.coords – vrátí souřadnice všech bodů, které tvoří vnější 

hranici polygonu. 

- polygon.interior.coords – vrátí souřadnice všech bodů, které tvoří vnitřní 

hranici polygonu (v případě, že má polygon díru). 

 objectA.difference(objectB) – vrátí geometrii objektu objectA zmenšenou o část, 

kterou má objectA společnou s objektem objectB (množinová operace rozdíl, 

viz kapitola 4.3.6). 

 objectA.distance(objectB) – vrátí nejmenší možnou vzdálenost mezi dvěma objekty 

(objectA a objectB). 

 objectA.intersects(objectB) – vrátí True, pokud všechny body objektu objectA náleží 

objektu objectB nebo objectA má alespoň jeden společný bod s objektem objectB. 

 objectA.intersection(objectB) – vrátí geometrii, která je společná pro objectA 

i objectB (množinová operace průnik). 

 object.minimum_rotated_rectangle – vrátí obdélník s minimální plochou, který 

obsahuje každý bod náležící objektu a hlavní osa tohoto obdélníku svírá s osou x 

stejný úhel jako delší strana tohoto obdélníku (viz kapitola 4.3.3). 

 scale(object, xfact, yfact) – podobnostní transformace; vrátí zvětšený nebo zmenšený 

objekt na základě parametrů xfact a yfact (viz kapitola 4.3.8). 

 object.simplify(tolerance, preserve_topology=False) – vrátí zjednodušenou hraniční 

linii objektu s využitím Douglas-Peuckerova algoritmu s parametrem vzdálenosti 

tolerance (definice viz kapitola 4.3.5). 

 objectA.union(objectB) – vrátí sjednocenou geometrii objektu objectA a objektu 

objectB (množinová operace sjednocení). 

5.2.2 Knihovna Fiona 

Knihovna Fiona je určená k načítání a ukládání prostorových dat ve formátu GeoJSON (.geojson) 

a Shapefile (.shp) v programovacím jazyce Python. Výhodou této knihovny je práce s daty 
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se stejnou datovou strukturou jako v případě knihovny Shapely (není potřeba žádná konverze). 

Tato knihovna také umožňuje transformaci dat mezi různými souřadnicovými systémy (Gilies, 

2019a). Návod na instalaci této knihovny je uveden v Příloze 2. Dokumentace knihovny Fiona 

je dostupná na webové adrese <https://fiona.readthedocs.io/en/latest/>. 

5.3 Zápis algoritmu v pseudokódu 

V této kapitole je navržený typifikační algoritmus představený v metodice této práce zapsán 

ve formě pseudokódu. Uvedený pseudokód vychází ze syntaxe Pythonu, která je ale místy 

z důvodu vyšší přehlednosti zjednodušena. Posloupnost i obsah jednotlivých kroků algoritmu 

(kapitoly 4.3.2–4.3.9) jsou zachovány, na případné odchylky je upozorněno. Jelikož cílem této 

kapitoly není popsat princip algoritmu (viz dtto), je zápis ve formě pseudokódu i doplňující 

komentář maximálně stručný. Pro pochopení pseudokódu je nezbytné znát základní principy 

objektově orientovaného programování, druhy a metody prostorových objektů knihovny Shapely 

a také věnovat pozornost jednotlivým třídám (viz následující kapitola). Pro zjednodušení 

předpokládejme, že veškerá vstupní data jsou uložena ve stejném souřadnicovém systému 

(např. S-JTSK / Krovak East North – EPSG 5514). 

5.3.1 Použité třídy 

Nejprve definujeme jednotlivé třídy objektů, se kterými je v algoritmu pracováno – celkem 

se jedná o pět tříd (Building, SimplifiedBuilding, EnlargedBuilding, RoadRailwayStreamGen, 

Block).  

Třída Building 

Třída Building slouží pro uložení polygonů budov. Objekt třídy Building je potomek třídy 

Polygon (Shapely). Každá budova má přiřazen jednoznačný identifikátor (idB), hodnotu 

významnosti (importanceB; výchozí hodnota 0) a je vypočtena její plocha (areaB). Metoda 

plusImportance umožňuje zvýšit hodnotu významnosti importanceB této budovy. Po vytvoření 

je každá budova zařazena do seznamu budov allBuildings – viz Kód 1. 

01 class Building(Polygon) # potomek tridy Polygon 
02 def initialize(object): # vytvoreni instance tridy Building 
03  self.idB += 1 # jednoznacny identifikator budovy 
04  self.importanceB = 0 # hodnota vyznamnosti budovy 
05  self.areaB = object.area # plosna vymera budovy 
06  allBuildings.append(object) # pridani budovy do seznamu vsech budov 
07 def plusImportance(object, imp): # metoda slouzici ke zvyseni hodnoty vyzn. budovy 
08  importanceB = object.importanceB + imp # zvyseni hodnoty vyznamnosti budovy 

Kód 1: Třída Building 

Třída SimplifiedBuilding 

Třída SimplifiedBuilding slouží pro uložení polygonů budov se zjednodušeným 

půdorysem. Objekt třídy SimplifiedBuilding je potomek třídy Polygon (Shapely). Každá budova 
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má přiřazen jednoznačný identifikátor (idSB), hodnotu významnosti (importanceSB) a je 

vypočtena její plocha (areaSB). Mezi atributy instance této třídy také patří areaB (plocha před 

zjednodušením půdorysu) a idBl (číslo bloku, ke kterému budova náleží; výchozí hodnota –1). 

Metoda plusImportance umožňuje zvýšit hodnotu významnosti (importanceSB) této budovy. 

Po vytvoření je každá budova se zjednodušeným půdorysem zařazena do seznamu budov 

allSimplifiedBuildings – viz Kód 2. 

01 class SimplifiedBuilding(Polygon) # potomek tridy Polygon 
02 def initialize(object, importanceB_, areaB_): # vytvor. instance tridy SimplifiedBuilding 
03  self.idSB += 1 # jednoznacny identifikator zjednodusene budovy 
04  self.importanceSB = importanceB_ # hodnota vyzn. zjednodusene budovy 
05  self.areaSB = object.area # plosna vymera zjednodusene budovy 
06  self.areaB = areaB_ # plosna vymera (nezjednodusene) budovy 
07  self.idBl = -1 # jednoznacny identifikator bloku, ke kteremu budova patri 
08  allSimplifiedBuilding.append(object) # pridani zjednodusene budovy do seznamu 
09  vsech zjednodusenych budov 
10 def plusImportance(object, imp): # metoda slouzici ke zvyseni hodn. vyzn. zjedn. budovy 
11  importanceSB = object.importanceSB + imp # zvyseni hodn. vyzn. zjedn. budovy 

Kód 2: Třída SimplifiedBuilding 

Třída EnlargedBuilding 

Třída EnlargedBuilding slouží pro uložení polygonů zvětšených budov. Objekt třídy 

EnlargedBuilding je opět potomkem třídy Polygon (Shapely). Každá zvětšená budova 

má přiřazen jednoznačný identifikátor (idEB), hodnotu významnosti (importanceEB), číslo bloku 

ke kterému náleží (idBl) a je vypočtena její plocha (areaEB). Po vytvoření je každá zvětšená 

budova zařazena do seznamu zvětšených budov allEnlargedBuildings – viz Kód 3. 

01 class EnlargedBuilding(Polygon) # potomek tridy Polygon 
02 def initialize(object, importanceSB_, idBl_): # vytvor. instance tridy EnlargedBuilding 
03  self.idEB += 1 # jednoznacny identifikator zvetsene budovy 
04  self.importanceEB = importanceSB_ # hodnota vyznamnosti zvetsene budovy 
05  self.areaEB = object.area # plosna vymera zvetsene budovy 
06  self.idBl = idBl_ # jednoznacny identif. bloku, ke kteremu zvet. budova patri 
07  allEnlargedBuildings.append(object) # pridani zvetsene budovy do seznamu 
08  vsech zvetsenych budov 

Kód 3: Třída EnlargedBuilding 

Třída RoadRailwayStreamGen 

Třída RoadRailwayStreamGen je určená pro uložení linií komunikací, železničních tratí 

a vodních toků. Objekt třídy RoadRailwayStreamGen je potomek třídy LineString (Shapely). 

Každá linie má přiřazen jednoznačný identifikátor (idRRS) a šířku ve skutečnosti v m (width). 

Po vytvoření je každá budova zařazena do seznamu linií allRRSs – viz Kód 4. 

01 class RoadRailwayStreamGen(LineString) # potomek tridy LineString 
02 def initialize(object, width_): # vytvoreni instance tridy RoadRailWayStreamGen 
03  self.idRRSG += 1 # jednoznacny identifikator generalizovane linie 
04  self.width = width_ # sirka linie (v m ve skutecnosti) 
05  allRRSGs.append(object) # pridani linie do seznamu vsech generalizovaných linii 

  Kód 4: Třída RoadRailwayStream 
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Třída Block  

Třída Block slouží pro uložení polygonů uličních bloků. Objekt třídy Block je 

potomek třídy Polygon (Shapely). Každý blok má přiřazen jednoznačný identifikátor (idBl), 

je vypočtena jeho plocha (areaBl). Dále každý uliční blok nese informaci o tom, které 

zjednodušené a zvětšené budovy k němu náleží (simplifiedBuildings, resp. enlargedBuildings; při 

vytvoření bloku jsou oba seznamy prázdné). Také jsou inicializovány atributy ratio a ratioEnl 

(výchozí hodnota 0). 

Metody addSimplifiedBuilding a addEnlargedBuilding umožňují k danému bloku 

přiřadit zjednodušenou, resp. zvětšenou budovu. Po vytvoření je každá budova zařazena 

do seznamu bloků allBlocks – viz Kód 5. 

01 class Block(Polygon) # potomek tridy Polygon 
02 def initialize(object): # vytvoreni instance tridy Block 
04  self.idBl += 1 # jednoznacny identifikator bloku 
05  self.areaBl = object.area # plosna vymera bloku 
06  self.simplifiedBuildings = [] # seznam vsech zjednod. budov nalezicich bloku 
07  self.enlargedBuildings = [] # seznam vsech zvetsenych budov nalezicich bloku 
08  self.ratio = 0 # pomer zastavene plochy vsech budov vuci plose bloku 
09  self.ratioEnl = 0 # pomer zastavene plochy vsech zvetsenych budov vuci 
10  plose bloku 
11  allBlocks.append(object) # pridani blok do seznamu vsech bloku 
12 def addSimplifiedBuilding(simBui): # metoda slouzici ke pridani zjednod. budovy k bloku 
13  simplifiedBuildings.append(simBui) # pridani zjednodusene budovy k bloku 
14 def addEnlargedBuilding(enlBui): # metoda slouzici ke pridani zvetsene budovy k bloku 
15  enlargedBuildings.append(enlBui) # pridani zvetsene budovy k bloku 

Kód 5: Třída Block 

5.3.2 Načtení dat polygonů budov 

Prvním krokem celého navrženého generalizačního algoritmu je načtení prostorových dat budov 

(viz kapitola 4.3.3) ze souboru formátu GeoJSON. Zároveň je v tomto kroku přičtena hodnota 

významnosti definovaná uživatelem občansky významným budovám (na základě atributu 

DRUHBUD) – viz Kód 6. V závěru je pak zjednodušen půdorys všech načtených budov – jsou 

vytvořeny instance třídy SimplifiedBuilding. 

01 importanceBIn = _ # hodnota vyznamnosti - definuje uzivatel 
02 
03 data = open(buildings.geojson) # nacteni dat (pomoci knihovny Fiona) 
04 for feature in data: # prochazeni jednotlivych budov 
05 if feature['properties']['DRUHBUD'] == 
06  ['hvězdárna', 'kostel', 'klášter', 'kulturní objekt ostatní', 'muzeum', 'divadlo',   
07  'škola', 'kaple', 'synagoga',…]: # budova je obcansky vyznamna 
08  bui = Building(feature) # vytvorení instance trídy Building 
09  bui.plusImportance(importanceBIn) # pricteni hodnoty vyznamnosti budove 
10 else: # budova není obcansky vyznamna 
11  bui = Building(feature) # vytvoreni instance tridy Building 
12 simBui = SimplifiedBuilding(bui.minimum_rotated_rectangle, bui.areaB, 
13 bui.importanceB) # vytvoreni instance tridy SimplifiedBuilding 

Kód 6: Načtení dat polygonů budov 
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V případě, že atribut DRUHBUD nenese informaci o některých občansky významných 

budovách, je nutné hodnotu významnosti těmto budovám zvýšit dodatečně. V případě dat 

ZABAGED se jedná o budovy železničních nádraží, které nepochybně plní důležitou občanskou 

funkci. Proto bylo přistoupeno k identifikaci těchto budov na základě bodové vrstvy železničních 

stanic a zastávek (více viz kapitola 5.1). Problematické je, že poloha jednotlivých bodů v této 

vrstvě odpovídá středu kolejiště, nikoliv samotné budově nádraží. Z tohoto důvodu je nutné 

identifikovat nádražní budovu na základě nejmenší vzdálenosti budovy k danému bodu, avšak 

tato vzdálenost musí být menší než nebo rovna zadané hranici (např. 50 m – budova vzdálená 

od kolejí více než 50 m pravděpodobně nebude nádražní budova)  – viz Kód 7. 

01 importanceSIn = _ # hodnota vyznamnosti - definuje uzivatel 
02 
03 data = open(stations.geojson) # nactení dat (pomoci knihovny Fiona) 
04 for feature in data: # prochazeni jednotlivych nadrazi 
05 dist = 50 # maximalni vzdalenost bodu nadrazi a budovy 
06 id = -1 # identifikacni cislo nejblizsi budovy – pomocna promenna 
07 founded = False # budova (ne)nalezena - pomocna promenna 
08 for simBui in simplifiedBuilding.allSimplifiedBuildings: # prochazeni zjednodusen. budov 
09  if simBui.distance(feature) <= dist: # hledani nejblizsi budovy 
10   id = simBui.idSB # identifikacni cislo nejblizsi budovy 
11   dist = simBui.distance(feature) # vzdalenost nadrazi a nejblizsi budovy 
12   founded = True # budova nalezena 
13 if founded == True: # budova nalezena 
14  simBui(id).plusImportance(importanceSIn) # pricteni hodnoty vyznamnosti 

Kód 7: Vyhledání dalších důležitých budov (např. železničního nádraží) 

5.3.3 Načtení dat polygonu intravilánu 

Ve druhé fázi algoritmu jsou načtena prostorová data intravilánu ze souboru formátu GeoJSON 

(viz kapitola 4.3.4). Jednotlivé části intravilánu jsou zvětšeny o buffer (parametr vzdálenosti 

0,5 mm ve výsledné mapě – expand; viz Kód 9) a posléze sjednoceny (allIntrAreasUnion). 

Následně je tato sjednocená plocha zbavena všech děr z důvodu zvětšení plochy, do které mohou 

být umístěny budovy v dalších krocích algoritmu (allIntrAreasStatic). 

01 scaleIn = _ # merítkove cislo vysledne mapy - definuje uzivatel 
02 
03 allIntravilanAreas = [] # seznam vsech casti intravilanu 
04 expand = scaleIn / 2000 # parametr vzdalenosti bufferu 
05 
06 data = open(intravilan.geojson) # nacteni dat (pomoci knihovny Fiona) 
07 for feature in data: # prochazeni jednotlivych casti intravilanu 
08 feature = feature.buffer(expand) # zvetseni casti intravilanu o buffer 
09 allIntravilanAreas.append(feature) # pridani casti intrav. do seznamu vsech casti intrav. 
10 allIntrAreasUnion = cascaded_union(allIntravilanAreas) # sjednoceni vsech casti intravilanu  
11 do jednoho polygonu 
12 static allIntrAreasStatic = allIntrAreasUnion.exterior # vytvoreni konecne mnoziny polygonu  
13 intravilanu (intravilan muze mit vice nesouvislych castí) 

Kód 8: Načtení polygonu intravilánu 
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5.3.4 Načtení dat linií komunikací, železnic a vodních toků 

Ve třetím kroku algoritmu jsou načtena data linií množiny RRS – komunikace, železnice a vodní 

toky (viz kapitola 4.3.5; formát GeoJSON). Pokud je hodnota atributu width vybrané linie větší 

než 0 a zároveň linie protíná jakoukoliv část intravilánu*, je tato linie přidána do seznamu roads 

(viz Kód 9). Do seznamu uniqueRoads jsou posléze ze seznamu roads vybrány linie tak, aby 

každý úsek linie množiny RRS byl v tomto seznamu právě jednou (jsou tedy odstraněny duplikátní 

linie nebo jejich části). Na závěr jsou linie ze seznamu uniqueRoads tvarově zjednodušeny 

(algoritmus Douglas-Peucker, tolerance 3 m) – současně s tím dojde k vytvoření instance třídy 

RoadRailwayStreamGen (množina RRSG). 

* Pozn.: Podmínka průniku linie a plochy intravilánu byla přidána do navržené aplikace z důvodu 

zrychlení celého výpočetního procesu – podstatně se zmenší počet vertexů a průsečíků linií 

ležících mimo intravilán, ke kterým je vyhledávána nejbližší budova v navazujících krocích. 

01 roads = [] # seznam vsech linii 
02 uniqueRoads = [] # seznam vsech unikatnich linii 
03 duplicateRoads = [] # seznam vsech duplikatnich linii 
04 
05 data = open(rrss.geojson) # nacteni dat (pomoci knihovny Fiona) 
06 for feature in data: # prochazeni jednotlivych linií 
07 width = feature['properties']['width'] # sirka linie 
08 if width > 0: # sirka linie je vetsi nez nula – s linii bude dale pracovano 
09  if feature.intersects(allIntrAreasStatic): # linie ma s jakoukoliv casti intravilanu 
10  spolecny alespon jeden bod – s linii bude dale pracovano 
11   roads.append([feature, width]) # pridani linie do seznamu roads 
12 
13 [uniqueRoads.append(x) for x in roads if x not in uniqueRoads] # vyber a ulozeni  
14 (do uniqueRoads) pouze tvarove unikatnich linii 
15 
16 # vyhledani duplikatnich useku linii 
17 for roadA in uniqueRoads: # prochazeni jednotlivych linii v uniqueRoads – roadA 
18 for roadB in uniqueRoads: # prochazeni jednotlivych linii v uniqueRoads - roadB 
19  if roadA != roadB: # linie roadA neni totozna s linii roadB 
20   if roadA[0].contains(roadB[0]): # linie roadB je casti linie roadA 
21    duplicateRoads.append(roadB) # pridani linie road B do   
22    duplicateRoads 
23 for duplRoad in duplicateRoads: # prochazeni jednotlivych duplikatnich useku linii 
24 uniqueRoads.remove(duplRoad) # odstraneni duplikatnich useku linii 
25 
26 for road in uniqueRoads: # prochazeni jednotlivych unikatnich linii 
27 RoadRailwayStreamGen(road[0].simplify(3, preserve_topology=False), road[1]) #  
28 zjednoduseni tvaru linii a vytvoreni instance RRSG 

Kód 9: Načtení dat linií komunikací, železnic a vodních toků 

5.3.5 Rozdělení intravilánu a budov do bloků 

Ve čtvrté fázi generalizačního algoritmu jsou vytvořeny uliční bloky na základě plochy 

intravilánu a bufferu linií množiny RRSG (viz kapitola 4.3.6). Nejdříve je vypočten buffer každé 

generalizované linie, která je poté spojena do jednoho polygonu (linesBufferUnionStatic; viz Kód 

10). Posléze je takto vytvořená plocha odečtena od plochy intravilánu (allIntrAreasStatic), čímž 

vznikne množina uličních bloků (blocks). Každému uličnímu bloku jsou následně přiřazeny 

budovy (podle testu polohy těžiště budovy a plochy bloku). V případě, že blok obsahuje alespoň 
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jednu budovu, jsou vypočteny vybrané parametry tohoto bloku (ratio a ratioEnl). Pokud je 

hodnota parametru ratioEnl pro daný blok větší než nebo rovna 0,80 (80 %) je tento blok zařazen 

do množiny silně zastavěných bloků (urbanBlock). 

01 scaleIn = _ # meritkove cislo vysledne mapy - definuje uzivatel 
02 
03 linesBuffer = [] # seznam vsech bufferu linii 
04 urbanBlock = [] # seznam vsech silne zastavenych bloku 
05 
06 for line in roadRailwayStreamGen.allRRSGs: # prochazeni jednotlivych generalizovanych linii 
07 lineBuf = line.buffer(line.width / 2) # vytvoreni bufferu linie 
08 linesBuffer.append(lineBuf) # pridani bufferu linie do seznamu linesBuffer 
09 static linesBufferUnionStatic = cascaded_union(linesBuffer) # sjednoceni vsech casti bufferu 
10 linii do jednoho polygonu 
11 
12 Block(Point(0, 0).buffer(1)) # vytvoreni bloku s idBl = -1 
13 blocks = allIntrAreasStatic.difference(linesBufferUnion) # vytvoreni mnoziny ulicnich bloku  
14 pomoci mnozinove operace rozdil 
15 for block in blocks: # prochazeni jednotlivych bloku 
16 bl = Block(block) # vytvoreni instance tridy Block 
17 count = 0 # pocet budov v bloku 
18 simBuiArea = 0 # zastavena plocha budov v bloku 
19 for simBui in simplifiedBuilding.allSimplifiedBuildings: # prochazeni zjednodusen. budov 
20  if simBui.idBl == -1: # budova neni prirazena k zadnemu bloku 
21   if bl.contains(simBui.centroid): # plocha bloku obsahuje teziste budovy 
22    simBui.idBl = bl.idBl # ulozeni cisla bloku do atributu idBl 
23    bl.addSimplifiedBuilding(simBui) # prirazeni budovy k bloku 
24    count += 1 # pocet budov v bloku – inkrementace 
25    simBuiArea += simBui.areaB # zastavena plocha bloku – inkrem. 
26  if count == 0: # blok neobsahuje zadnou budovu 
27   pass # prechod na dalsi blok 
28  else: # blok obsahuje alespon jednu budovu 
29   bl.ratio = simBuiArea / bl.areaBl # zastavena plocha bloku 
30   simBuiAreaEnlarg = simBuiArea * (scaleIn / 10000)^2 # zastavena plocha 
31   bloku po zvetseni budov do vysled. merit., vstupni merit. dat 1 : 10 000 
32   bl.ratioEnl = simBuiAreaEnlarg / bl.areaBl # zastavena plocha bloku 
33   po zvetseni do vysledneho meritka 
34   if bl.ratioEnl >= 0.80 # silne zastaveny blok 
35    urbanBlock.append(bl) # pridani bloku do seznamu urbanBlock 
36 save(urbanBlock, urbanBlock.geojson) # ulozeni polygonu silne zastavenych bloku  
38 do urbanBlock.geojson 

Kód 10: Rozdělení intravilánu a budov do bloků 

5.3.6 Identifikace významných budov 

V pátém kroku algoritmu jsou identifikovány významné budovy podle vertexů a průsečíků linií 

RRSG a také podle plošné velikosti budovy (viz kapitola 4.3.7). Nejprve jsou vypočítány všechny 

průsečíky linií, které jsou společně s vertexy linií zařazeny do seznamu vertices (viz Kód 11). 

Odebráním duplikátních bodů z tohoto seznamu vznikne seznam unikátních bodů uniqueVertices. 

Poté je hledána ke každému bodu z tohoto seznamu v každém bloku nejbližší budova – v případě, 

že je vzdálenost bodu a budovy maximálně 50 m, je této budově přičtena hodnota významnosti 

definovaná uživatelem. Na závěr jsou některé budovy, jejichž plošná výměra je rovna nebo větší 

než stanovená hranice (areaIn), identifikovány jako významné a je jim také přičtena určitá 

hodnota významnosti (tuto hodnotu opět definuje uživatel). 
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01 importanceRRSIn = _ # hodnota vyznamnosti dle vertexu a pruseciku - definuje uzivatel 
02 importanceBigBIn = _ # hodnota vyznamnosti dle velikosti - definuje uzivatel 
03 areaIn = _ # hranicni hodnota plochy budovy - definuje uzivatel 
04 
05 vertices = [] # seznam vsech vertexu a pruseciku 
06 uniqueVertices = [] # seznam vsech unikatnich vertexu a pruseciku 
07 id = -1 # identifikacni cislo budovy identifikovane jako vyznamne 
08 dist = 50 # maximalni vzdalenost vertexu nebo pruseciku a budovy 
09 
10 for lineA in roadRailwayStreamGen.allRRSGs: # prochazeni jednotlivych generalizovanych linii 
11 for point in lineA.coords: # prochazeni vsech vertexu dane linie  
12  vertices.append(point) # pridani vertexu do seznamu vertices 
13 for lineB in roadRailwayStreamGen.allRRSGs: # prochazeni jednotlivych generalizov. linii 
14  inters = lineA.intersection(lineB) # prusecik lineA a lineB 
15  if isinstance(inters, Point): # existuje alespon jeden prusecik 
16   vertices.append(Point(inters.x, inters.y)) # pridani prusec. do vertices 
17 [uniqueVertices.append(x) for x in vertices if x not in uniqueVertices] # vyber a ulozeni  
18 (do uniqueVertices) pouze unikatnich vertexu a pruseciku 
19 
20 for bl in block.allBlocks: # prochazeni jednotlivych bloku 
21 for vertex in uniqueVertices: # prochazeni jednotlivych vertexu a pruseciku 
22  founded = False # budova (ne)nalezena – pomocna promenna 
23  for simBui in bl.simplifiedBuildings: # prochazeni jednotlivych zjednodus. budov 
24   if simBui.distance(vertex) <= dist: # hledani nejblizsi budovy 
25    id = simBui.idSB # identifikacni cislo nejblizsi budovy 
26    dist = simBui.distance(vertex) # vzdal. vertexu a nejbl. budovy 
27    founded = True # budova nalezena 
28  if founded == True: # budova nalezena 
29   simBui(id).plusImportance(importanceRRSIn) # prict. hodn. vyznamnosti 
30  dist = 50 # nastaveni max. vzdalenosti na 50 m – pro hledani dalsi nejbl. budovy 
31  id = -1 # nastaveni identif. cisla budovy na -1 – pro hledani dalsi nejbl. budovy 
32 
33 for simBui in simplifiedBuilding.allSimplifiedBuildings: # prochazeni jednotl. zjednodus. budov 
34 if simBui.areaB >= areaIn: # budova je plosne vyznamna 
35  simBui.plusImportance(importanceBigBIn) # pricteni hodnoty vyznamnosti 

Kód 11: Identifikace významných budov 

5.3.7 Zvětšení polygonů budov do výsledného měřítka 

Šestá fáze generalizačního algoritmu je zaměřena na zvětšení půdorysu vybraných budov 

do výsledného měřítka mapy (viz kapitola 4.3.8). Aby mohla být budova zvětšena, musí být její 

plocha větší než nebo rovna hodnotě minAreaIn (viz Kód 12) a délka kratší strany budovy musí 

být větší nebo rovna hodnotě minSize (obě hodnoty jsou definovány uživatelem). Pro zvětšení 

půdorysu budovy je využita podobnostní transformace (scale) s měřítkovým číslem m. Zvětšená 

budova je instancí třídy EnlargedBuilding. 

01 scaleIn = _ # meritkove cislo vysledne mapy - definuje uzivatel 
02 minSizeIn = _ # minimalni velikost strany zachovane budovy (v mm) – definuje uzivatel 
03 minAreaIn = _ # minimalni plosna velikost zachovane budovy (v m) – definuje uzivatel 
04 
05 minSize = scaleIn / 1000 * minSizeIn # minimalni velikost hrany budovy v m 
06 
07 for simBui in simplifiedBuilding.allSimplifiedBuildings: # prochazeni jednotl. zjednodus. budov 
08 if simBui.areaB >= minAreaIn: # plocha budovy je vetsi nez minimalni plocha 
09  simBuiEnlarg = simBui.areaB * (scaleIn / 10000)^2 # plocha budovy po zvetseni 
10  do vysledneho meritka, vstupni meritko dat 1 : 10 000 
11  simBuiScaled = scale(simBui, xfact=2.5, yfact=2.5) # zvetseni budovy    
12  (podobnostni transformace) 
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13  m = 2.5 * sqrt(simBuiEnlarg / simBuiScaled.area) # vypocet skutecneho   
14  meritkoveho cisla xfact a yfact 
15  simBuiScaled = scale(simBui, xfact=m, yfact=m) # zvetseni budovy 
16  (podobnostni transformace) s upravenymi koeficienty xfact a yfact 
17  aP = simBuiScaled.exterior.coords[0] # bod budovy 
18  bP = simBuiScaled.exterior.coords[1] # bod budovy 
19  cP = simBuiScaled.exterior.coords[2] # bod budovy 
20  aE = aP.distance(bP) # strana budovy 
21  bE = bP.distance(cP) # strana budovy 
22  if bE > aE: # strana bE je delsi nez strana aE 
23   bE = aP.distance(bP) # vymena delsi strany bE za kratsi stranu aE 
24  if bE >= minSize: # kratsi strana zvets. budovy je vetsi nez min. velikost strany 
25   enlSimBui = EnlargedBuilding(simBuiScaled,     
26    simBui.importanceSB, simBui.idBl) # vytvoreni instance tridy 
27    EnlargedBuilding 
28   bl(idBl).addEnlargedBuilding(enlSimBui) # prirazeni zvetsene budovy  
29   danemu bloku 

Kód 12: Zvětšení polygonů budov do výsledného měřítka 

5.3.8 Umístění vybraných budov ve výsledné mapě 

V posledním kroku algoritmu jsou umístěny vybrané budovy do výsledné mapy – princip 

umístění je detailně rozebrán v kapitole 4.3.9. Zápis tohoto kroku ve formě pseudokódu 

je rozdělen do čtyř částí (Kód 13 – Kód 16). 

 Nejprve jsou seřazeny budovy v jednotlivých blocích (mimo bloku s idBl rovno -1) podle 

hodnoty významnosti (sestupně) a následně podle plošné rozlohy (sestupně) – seřazený seznam 

je označen jako sortEnlBuildings (viz Kód 13). Posléze je vypočítána délka delší strany budovy 

(zároveň reprezentuje hlavní osu budovy), kratší strany budovy a také úhel, který svírá hlavní osa 

budovy s osou x (angle). 

01 scaleIn = _ # meritkove cislo vysledne mapy - definuje uzivatel 
02 minSizeIn = _ # minimalni velikost strany zachovane budovy (v mm) – definuje uzivatel 
03 minAreaIn = _ # minimalni plosna velikost zachovane budovy (v m) – definuje uzivatel 
04 netExpIn = _ # rozmer gridu (polovina poctu bodu radku/sloupce minus 1) – defin. uzivatel 
05 gapIn = _ # minimalni vzdalenost mezi dvema budovami (v mm) – definuje uzivatel 
06 bwRatioIn = _ # maximalni hodnota black-white ratio – definuje uzivatel 
07 
08  
09 minSize = scaleIn / 1000 * minSizeIn # minimalni velikost hrany budovy v m 
10 netStep = scaleIn / 2000  # rozestup mezi dvema sousednimi radky/sloupci gridu 
11 buiGap = gapIn * scaleIn / 1000 # minimalni vzdalenost mezi dvema budovami v m 
12 outBuildings = [] # seznam vsech vystupnich budov 
13 
14 for bl in block.allBlocks[1:]: # prochazeni jednotlivych bloku, krome bloku s idBl = -1 
15 blArea = bl.areaBl # plocha bloku 
16 blRatio = bl.ratio # zastavena plocha bloku 
17 enlBuildings = bl.enlargedBuildings # seznam vsech zvetsenych budov, ktere bloku nalezi 
18 if len(enlBuildings) == 0:  # blok neobsahuje zadne budovy 
19  continue # pokracovani vyberem dalsiho bloku 
20 placedBuildingsArea = 0 # plocha umistenych budov v bloku 
21 sortEnlBuildings = sort(enlBuildings, key: 
22  (-enlBuildings.importanceEB, -enlBuildings.areaEB)) # serazeni budov podle   
23  jejich vyznamnosti (sestupne) a plochy (sestupne) 
24 for enlBui in sortEnlBuildings: # prochazeni jednotlivych zvetsenych serazenych budov 
25  aP = enlBui.exterior.coords[0] # bod budovy 
26  bP = enlBui.exterior.coords[1] # bod budovy 
27  cP = enlBui.exterior.coords[2] # bod budovy 
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28  aE = aP.distance(bP) # strana budovy 
29  bE = bP.distance(cP) # strana budovy 
30  if bE > aE: # strana bE je delsi nez strana aE 
31   aE = bP.distance(cP) # delka strany aE 
32   bE = aP.distance(bP) # delka strany bE 
33   angle = atan2((cP.y - bP.y), (cP.x - bP.x)) # vypocet uhlu mezi hlavni   
34   osou budovy a osou x 
35  else: # strana aE je delsi nez strana bE 
36   angle = atan2((bP.y - aP.y), (bP.x - aP.x)) # vypocet uhlu mezi hlavni   
37   osou budovy a osou x 

Kód 13: Seřazení zvětšených budov podle významnosti a plošné velikosti 

 Následně je vytvořen grid bodů, do kterých může být budova umístěna (viz Kód 14). 

Rozměry gridu jsou určeny na základě parametru netExpIn, rozestup mezi sousedními řádky nebo 

sloupci gridu je uložen v proměnné netStep. V případě, že bod gridu náleží danému bloku, je tento 

bod zařazen do seznamu netPoints. Tento seznam je poté setříděn podle vzdálenosti bodu gridu 

k těžišti budovy (sortNetPoints). 

01  sX = enlBui.centroid.x - netExpIn * netStep * sin(angle) - netExpIn * netStep *   
02   cos(angle) # startovni bod gridu – souradnice x 
03  sY = enlBui.centroid.y + netExpIn * netStep * cos(angle) - netExpIn * netStep *   
04   sin(angle) # startovni bod gridu – souradnice y 
05 
06  netPoints = [] # seznam vsech bodu gridu, ktere jsou soucasti bloku 
07  a = netStep * sin(angle) # posun v souradnici x 
08  b = netStep * cos(angle) # posun v souradnici y 
09 
10  # vytvoreni gridu 
11  for i in range(netExpIn * 2 + 1): # prochazeni radku gridu 
12   for j in range(netExpIn * 2 + 1): # prochazeni sloupcu gridu 
13    netPoint = Point(sX + b * j, sY + a * j) # vytvoreni bodu gridu 
14    if bl.contains(netPoint) == True: # plocha bloku obsahuje bod 
15    gridu, sk (inside) = True 
16     netPoints.append((netPoint,    
17      enlBui.centroid.distance(netPoint)) #   
18      pridani bodu do seznamu netPoints 
19   sX += a # posun v souradnici x 
20   sY -= b # posun v souradnici y 
21   sortNetPoints = sort(netPoints, key: netPoints[1]) # serazeni bodu gridu 
22   podle vzdalenosti 

Kód 14: Vytvoření gridu bodů 

 Po vytvoření setříděného seznamu bodů gridu (sortNetPoints) je těžiště budovy 

umisťováno do bodů tohoto seznamu, dokud plocha daného bloku neobsahuje celou 

budovu (body budovy označíme jako uL, uR, dR a dL). V případě, že není možné umístit budovu 

ani v jednom bodě, je zmenšen její půdorys a proces umisťování je opakován až do chvíle, kdy 

je budova umístěna (a přidána do výsledné množiny budov outBuildings) nebo kratší strana 

budovy je menší než hodnota minSize definována uživatelem (viz Kód 15). V této fázi je také 

porovnán poměr plochy všech umístěných budov v daném bloku a plochy bloku s hodnotou 

black-white ratio pro daný blok (defBWRatio). Jestliže je tento poměr menší než násobek tohoto 

poměru (hodnotu násobku bwRatioIn definuje uživatel), proces pokračuje umístěním následující 
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budovy ze seznamu sortEnlBuildings. V opačném případě jsou umísťovány budovy v dalším 

uličním bloku (viz Kód 13). 

01  # umisteni budovy v originalni velikosti 
02  placed = False # budova (ne)umistena – pomocna promenna 
03  for point in sortNetPoints: # prochazeni bodu gridu 
04   p = point[0] # bod gridu 
05   aE2 = aE / 2 # polovina delky delsi strany budovy 
06   bE2 = bE / 2 # polovina delky kratsi strany budovy 
07   # levy horni roh budovy 
08   uLx = p.x - aE2 * cos(angle) - bE2 * sin(angle) # souradnice x 
09   uLy = p.y - aE2 * sin(angle) + bE2 * cos(angle) # souradnice y 
10   # pravy horni roh budovy 
11   uRx = p.x + aE2 * cos(angle) - bE2 * sin(angle) # souradnice x 
12   uRy = p.y + aE2 * sin(angle) + bE2 * cos(angle) # souradnice y 
13   # pravy dolni roh budovy 
14   dRx = p.x + aE2 * cos(angle) + bE2 * sin(angle) # souradnice x 
15   dRy = p.y + aE2 * sin(angle) - bE2 * cos(angle) # souradnice y 
16   # levy dolni roh budovy 
17   dLx = p.x - aE2 * cos(angle) + bE2 * sin(angle) # souradnice x 
18   dLy = p.y - aE2 * sin(angle) - bE2 * cos(angle) # souradnice y 
19 
20   pol = Polygon([(uLx, uLy), (uRx, uRy), (dRx, dRy), (dLx, dLy)]) #  
21   vytvoreni polygonu (nove budovy) 
22   if bl.contains(pol) == True: # budovu lze umistit 
23    placed = True # budova umistena 
24    placedBuildingsArea += pol.area # plocha umistenych budov   
25    v bloku - inkrementace 
26    polBuf = pol.buffer(buiGap) # vytvoreni bufferu umist. budovy 
27    bl = bl.difference(polBuf) # odecteni plochy bufferu budovy   
28    z plochy bloku (dodrzeni minimalni vzdal. mezi budovami) 
29    outBuildings.append(pol) # pridani budovy do vysledne mnoziny 
30   
31  # umisteni zmensene budovy 
32  i = 1 # i-ty cyklus zmenseni budovy 
33  while placed == False: # dokud neni budova umistena 
34   if (bE – i) <= minSize: # kratsi strana budovy zkracena o metr nesplnuje 
35   minimalni delku strany 
36    break # pokracovani vyberem dalsi budovy v bloku 
37   for point in sortNetPoints: # prochazeni bodu gridu 
38    p = point[0] # bod gridu 
39    aE2 = aE * (bE - i) / (2 * bE) # polov. delky delsi strany budovy 
40    bE2 = (bE – i) / 2 # polovina delky kratsi strany budovy 
41    # levy horni roh budovy 
42    uLx = p.x - aE2 * cos(angle) - bE2 * sin(angle) # souradnice x 
43    uLy = p.y - aE2 * sin(angle) + bE2 * cos(angle) # souradnice y  
44    # pravy horni roh budovy 
45    uRx = p.x + aE2 * cos(angle) - bE2 * sin(angle) # souradnice x 
46    uRy = p.y + aE2 * sin(angle) + bE2 * cos(angle) # souradnice y  
47    # pravy dolni roh budovy 
48    dRx = p.x + aE2 * cos(angle) + bE2 * sin(angle) # souradnice x 
49    dRy = p.y + aE2 * sin(angle) - bE2 * cos(angle) # souradnice y 
50    # levy dolni roh budovy 
51    dLx = p.x - aE2 * cos(angle) + bE2 * sin(angle) # souradnice x 
52    dLy = p.y - aE2 * sin(angle) - bE2 * cos(angle) # souradnice y 
53 
54    pol = Polygon([(uLx, uLy), (uRx, uRy), (dRx, dRy), (dLx, dLy)]) #  
55    vytvoreni polygonu (nove budovy) 
56   if bl.contains(pol) == True: # budovu lze umistit 
57    placed = True # budova umistena 
58    placedBuildingsArea += pol.area # plocha umistenych budov   
59    v bloku - inkrementace 
60    polBuf = pol.buffer(buiGap) # vytvoreni bufferu umist. budovy 
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61    blo = blo.difference(polBuf) # odecteni plochy bufferu budovy 
62    z plochy bloku (dodrzeni minimalni vzdal. mezi budovami) 
63    outBuildings.append(pol) # pridani budovy do vysledne mnoziny 
64   i += 1 # i-ty cyklus zmenseni budovy - inkrementace 
65  ratioNew = placedBuildingsArea / bl.areaBl # zastavena plocha bloku  
66  po umisteni budov(y) 
67  defBWRatio = ratioNew / bl.ratio # pomer zastavene plochy bloku 
68  po umisteni budov(y) a puvodni zastavene plochy bloku 
69  if defBWRatio >= bwRatioIn: # pomer je vyssi – jiz nelze umistit dalsi budovu 
70   break # pokracovani umistovanim budov v dalsim bloku 

Kód 15: Umístění budovy do výsledné mapy 

Závěrem jsou umístěny budovy, které nenáleží žádnému bloku (budovy s idBl = -1; 

viz Kód 16). Proces umístění těchto budov je velice podobný jako u budov z ostatních bloků – 

tyto budovy jsou nejdříve seřazeny do seznamu dle hodnoty významnosti a plošné výměry, poté 

je ze seznamu vybrána jedna budova. Pro tuto budovu je zkonstruován grid bodů, do kterých 

je budova následně usazována. Aby mohla být budova umístěna, nesmí být v prostorovém 

konfliktu s bufferem sjednocených linií (linesBufferUnionStatic) a buffer umisťované budovy 

nesmí být v konfliktu se žádnou již umístěnou budovou (množina budov outBuildings). 

V případě, že budovu nelze umístit, je zmenšen její půdorys. Pokud se nepodaří umístit budovu 

ani po opakovaném zmenšení půdorysu, je umisťována budova, která je v seřazeném seznamu 

další v pořadí (pokud existuje). Umístěné budovy jsou přidány do výsledné množiny budov 

(outBuildings). 

01 Kód 13 [01–13] 
02 for blo in block.allBlocks[:1]: # vyber bloku, ktery obsahuje budovy s idBl = -1 
03 Kód 13 [17–19] 
04 Kód 13 [21–37] 
05 Kód 14 [01–13] 
06 Kód 14 [16–22] 
07 Kód 15 [01–21] 
08   possibleToPlace = True # (ne)moznost umis. budovy – pomoc. promenna 
09   polBuf = pol.buffer(buiGap) # vytvoreni bufferu umistovane budovy 
10   if pol.intersection(linesBufferUnionStatic) == True: # budova je   
11   v prostorovem konfliktu s bufferem linii 
12    possibleToPlace = False # budovu neni mozne umistit 
13   for bui in outBuildings: # prochazeni jednotlivych umistenych budov 
14    if polBuf.intersection(bui) == True: # budova je v prostorovem 
15    konfliktu s jiz umistenou budovou 
16     possibleToPlace = False # budovu neni mozne umistit 
17   if possibleToPlace == True: # budovu je mozne umistit 
18    placed = True # budova umistena 
19    outBuildings.append(pol) # pridani budovy do vysledne mnoziny 
20 Kód 15 [31–55] 
21 Kód 16 [08-11] 
22   i += 1 # i-ty cyklus zmenseni budovy - inkrementace 
23 save(outBuildings, outBuildings.geojson) # ulozeni polygonu umistenych budov  
24 do outBuildings.geojson 

Kód 16: Umístění budovy s idBl = -1 do výsledné mapy 



86 
 

5.4 Vytvořená aplikace 

Naprogramovaná aplikace ve formě projektu z vývojového prostředí JetBrains PyCharm 

je dostupná na DVD-ROM, které je přílohou této práce (viz Příloha 4). Pro korektní fungování 

aplikace je nutné mít nainstalovanou knihovnu Shapely a Fiona (viz kapitola 5.2). 

 Aplikace disponuje uživatelsky přívětivým grafickým uživatelským rozhraním 

zobrazeným na Obr. 41. Horní část aplikace slouží pro výběr dat, zadání parametrů typifikace 

a ovládání aplikace. Spodní, větší část pak pro vykreslení prostorových dat s možností posunu 

v ploše (přidržení levého tlačítka myši) či změny měřítka (tzv. zoom operace; kolečko myši). 

 

Obr. 41: Grafické rozhraní navržené aplikace; 
zdroj: vlastní tvorba 

Uživatelské vstupy do aplikace můžeme rozdělit do dvou kategorií: 

1. Prostorová data uložená ve formátu GeoJSON: 

a. Polygonová data budov, 

b. bodová data železničních stanic (volitelné), 

c. liniová data komunikací, železnic a vodních toků, 

d. polygonová data intravilánu, 

e. polygonová data plochy, ve které nemohou být umístěny budovy – může 

se jednat např. o silně zastavěné území, vodní plochy (volitelné). 
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2. Parametry kartografické generalizace – typifikace: 

a. Hodnoty významnosti (pro občansky významné budovy, nádražní budovy, 

budovy blízko průsečíku dvou linií nebo blízko vertexu linie, plošně 

významné budovy) – d. t. integer, 

b. hraniční hodnota, od které lze považovat budovu za plošně významnou 

(v m2) – d. t. double, 

c. měřítkové číslo odvozené mapy – d. t. integer, 

d. minimální plocha budovy, která má být zachována (v m2) – d. t. double, 

e. minimální velikost strany budovy ve výsledné mapě (v mm) – d. t. double, 

f. minimální vzdálenost mezi budovami ve výsledné mapě (v mm) – 

d. t. double, 

g. maximální násobek black-white ratio odvozené a původní mapy – 

d. t. double, 

h. rozměr gridu určeného pro umístění budovy – uživatel definuje parametr m’, 

který odpovídá hodnotě (m - 1) / 2, kde m je počet řádků gridu – d. t. integer. 

 Aplikaci lze ovládat pomocí tří tlačítek: 

1. Read all data! – vykoná operace uvedené v kapitolách 5.3.2–5.3.7. 

2. Do Typification! – vykoná operace uvedené v kapitole 5.3.8. 

3. Clear All! – vymaže z paměti všechna data, umožní znovu zadat veškeré uživatelské 

vstupy. 

Hlavním výstupem z aplikace jsou prostorová data typifikovaných budov ve formátu 

GeoJSON (název souboru volí uživatel – např. nazev.geojson). Vedlejším výstupem jsou pak 

prostorová data vymezující uliční bloky, u nichž je vhodné použít jiný typ kartografický 

generalizace než typifikaci (více v kapitolách 4.1 a 4.3.6; název souboru 

nazev_urbanblock.geojson, kde nazev je název souboru pro uložení typifikovaných budov).  
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6. Dosažené výsledky práce 

Šestá kapitola této diplomové práce je věnována dosaženým výsledkům práce. V první 

podkapitole je diskutováno nastavení parametrů typifikačního algoritmu, které ovlivňují výsledek 

celého generalizačního procesu. V kapitole 6.2 je představena metoda číselné evaluace 

dosažených výsledků. Poslední podkapitola shrnuje dosažené výsledky jak na základě vizuálního 

vjemu výsledné mapy, tak právě i podle navržené metody číselné evaluace. Hodnocení 

dosažených výsledků bylo provedeno nad daty patnácti vybraných obcí s odlišným typem 

zástavby. 

6.1 Nastavení parametrů algoritmu 

Navržený typifikační algoritmus umožňuje uživateli definovat hodnotu několika parametrů, které 

ovlivňují konečný výsledek generalizace. Konkrétně se jedná o tyto parametry: 

1. Hodnoty významnosti x, y a z (pro občansky významné budovy a nádražní budovy, 

budovy blízko průsečíku dvou linií nebo blízko vertexu linie, plošně významné 

budovy), 

2. hraniční hodnota sbmax, od které lze považovat budovu za plošně významnou (v m2), 

3. minimální plocha budovy sbmin, která má být zachována (v m2), 

4. minimální velikost strany budovy ebmin ve výsledné mapě (v mm), 

5. minimální vzdálenost g mezi budovami ve výsledné mapě (v mm), 

6. maximální kladný násobek w black-white ratio odvozené a původní mapy, 

7. rozměr gridu určeného pro umístění budovy – uživatel definuje parametr m’, který 

odpovídá hodnotě (m - 1) / 2, kde m je počet řádků gridu (více viz kapitola 4.3.9). 

Výhodou možnosti volby hodnot těchto parametrů je přizpůsobení výsledků typifikace 

dle preference uživatele, nevýhodou pak nutnost znát základní principy fungování navrženého 

algoritmu. Původním záměrem autora této práce bylo vytvoření typifikačního algoritmu bez 

možnosti nastavení jakýchkoliv parametrů, což se však ukázalo jako problematické, protože 

v odborné literatuře se nepodařilo dohledat exaktní hodnoty daných parametrů (více o tomto 

problému je uvedeno v kapitolách 4.1 a 4.2). Proto bylo přistoupeno k možnosti definovat 

hodnoty těchto parametrů uživatelem algoritmu. Cílem této kapitoly je doporučení vhodného 

rozsahu hodnot jednotlivých parametrů. Zde je nutné upozornit, že navržené rozmezí hodnot lze 

považovat do jisté míry za subjektivní, čemuž se ale v případě kartografické generalizace 

nevyhneme. 
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Hodnoty významnosti 

Identifikace významných budov a jejich upřednostnění při závěrečném umístění do 

výsledné mapy (viz kapitola 4.3.9) je klíčovým krokem celého algoritmu. Uživatel má možnost 

definovat tři hodnoty významnosti, a to pro: 

a. Občansky významné budovy – x, 

b. orientačně významné budovy – y 

c. plošně rozsáhlé budovy – z. 

Pokud vyjdeme z předpokladu, že občansky významné budovy musí zůstat vzhledem 

k jejich malému počtu i funkci zachovány, je nutné nastavit hodnotu významnosti x pro tyto 

budovy vysokou. Podobně, význam plošně velkých budov je nezanedbatelný z hlediska jejich 

orientačního významu i jejich předpokládané funkce, a proto by zadaná hodnota významnosti z 

pro tyto budovy měla být také vysoká. 

Naopak upřednostnění budov na základě jejich blízkosti k průsečíku linií či vertexu linie 

je pouze podpůrným prvkem pro výběr budov, které mají být zachovány – např. ze dvou podobně 

velkých budov bez občanské funkce je vhodné z orientačního hlediska mapy upřednostnit při 

zákresu do mapy tu budovu, která se nachází blíže průsečíku linií či vertexu linie. Mnohonásobná 

identifikace budovy ležící např. uvnitř serpentiny komunikace (tedy blízko více vertexů linie) 

by ale neměla mít vliv na umístění občansky významných či plošně velkých budov v mapě, 

proto by hodnota významnosti y pro tento typ identifikace měla být spíše nižší. Rozhodně to však 

neznamená, že vliv identifikace významných budov podle průsečíků či vertexů na umístění 

do odvozené mapy je malý – množina občansky a plošně „nevýznamných“ budov tvoří naprostou 

většinu typifikovaných budov a nelze tedy význam této identifikace na celkový výsledek 

podceňovat. 

Doporučené nastavení hodnot významnosti, které vyplývá z důkladného otestování 

navrženého algoritmu autorem této práce s cílem dosažení co nejlepších výsledků, je následující: 

a. Občansky významné budovy – x = 20, 

b. plošně rozsáhlé budovy – y = 1, 

c. orientačně významné budovy – z = 15. 

Součet hodnot významnosti pro množinu budov ukázkové sady dat je zobrazen na Obr. 42. 
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Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz 

Obr. 42: Součet hodnot významnosti jednotlivých budov; 
zdroj: data ZABAGED (2019), upraveno 

Plošně významná budova 

Stanovení doporučené hodnoty plochy sbmax, od které lze považovat budovu za 

významnou, je problematické zejména s ohledem na proměnlivost zástavby napříč územím. 

Zatímco v zemědělských oblastech jsou rozsáhlá stavení (např. o zastavěné ploše vyšší než 

500 m2) poměrně častá, v horských oblastech jsou spíše výjimkou. Aby mohla být tato 

proměnlivost zástavby reflektována, bylo přistoupeno ke stanovení doporučené hodnoty plochy 

pro jednotlivé obce na základě dat vstupní množiny budov. Uvedený přístup sice neodpovídá 

principu cenzálního výběru, který byl uplatněn v případě ostatních uvedených parametrů, ale při 

stanovení stejné hodnoty tohoto kritéria napříč územím dosahuje algoritmus horších výsledků.  

Autor této práce doporučuje hranici nejmenší plošně významné budovy sbmax stanovit tak, 

aby byla tato hodnota v rozmezí poloviny horního decilu a horního decilu plochy všech budov 

z testovacích dat seřazených sestupně dle plochy. Budov označených jako plošně významných 

bude tedy 5–10 %. Pokud uvážíme celou sadu testovacích dat budov, odpovídá rozmezí plochy 

cca 538–340 m2; pro jednotlivé obce se ale bude samozřejmě lišit (ukázka viz Obr. 41).  



91 
 

 
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz 

Obr. 43: Porovnání výběru 5 a 10 % největších budov; 
zdroj: data ZABAGED (2019), upraveno 

Minimální plocha budovy 

Možnost volby minimální plochy budovy v m2 (sbmin) slouží pro případné vyřazení 

menších budov vstupní množiny budov z celého generalizačního procesu. Hodnota tohoto 

parametru je defaultně nastavena na 16 m2, což odpovídá hodnotě nejmenší zakreslené budovy 

v katastrálních mapách ČÚZK. 

Ačkoliv vybraná budova splňuje podmínku minimální plochy v m2, neznamená to, 

že bude automaticky obsažena i ve výsledné mapě – tato budova může být z generalizace 

vyřazena např. z důvodu příliš malé délky její kratší strany po zvětšení do výsledného měřítka 

nebo může být při zákresu upřednostněna jiná budova. 

Ukázka výběru budov menších než 50, 100 a 200 m2 je pro lepší představu čtenáře této 

práce zobrazena na Obr. 44. 
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Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz 

Obr. 44: Porovnání výběru budov s plochou menší než 50, 100 a 200 m2; 
zdroj: data ZABAGED (2019), upraveno 

Minimální velikost strany budovy 

Stanovení vhodné minimální velikosti strany budovy v mm (ebmin) ve výsledné mapě je 

nejednoznačné a značně subjektivní. Regnauld (2001) ve své práci odkazuje na pravidla tvarové 

psychologie dle kterých by nejmenší zobrazená čtvercová budova v mapě měla mít rozměry 

minimálně 0,5 · 0,5 mm. V ZM10 a ZM25 není dle informací ze ZÚ minimální velikost strany 

budovy stanovena, v ZM50 je pro zákres samostatně stojících budov nebo skupiny budov použit 

obdélník, jehož kratší strana má 0,7 mm. V českých komerčních mapových dílech minimální 

délka kratší strany budovy nabývá rozměrů dokonce menších než dle pravidel tvarové 

psychologie (mapy KČT – vydavatel TRASA)  nebo přibližně těmto rozměrům odpovídá (mapy 

SHOCart). 

Na základě těchto informací můžeme usuzovat, že délka kratší strany budovy ebmin by 

tedy měla být v rozmezí 0,5–0,7 mm. Porovnání množiny budov s čtvercovým půdorysem, jejichž 

strana a nabývá délek 0,5, 0,6 a 0,7 mm, je zobrazeno na Obr. 45. 

 

Obr. 45: Porovnání množiny budov s čtvercovým půdorysem a různou délkou strany a; 
zdroj: vlastní tvorba 
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 Výchozí hodnota minimální velikosti strany budovy v mm je v navržené aplikaci 

nastavena na minimální hodnotu v definovaném rozmezí – 0,5 mm, a to s ohledem na neexistenci 

minimální velikosti strany budovy při zákresu v ZM10 a ZM25. 

Minimální vzdálenost mezi budovami 

Podobně problematické jako stanovení minimální velikosti strany budovy je určení 

exaktní minimální vzdálenosti g mezi budovami. Minimální akceptovatelná vzdálenost mezi 

objekty na mapě je dle pravidel tvarové psychologie pouze 0,15 mm (Regnauld, 2001).V českém 

státním mapovém díle (ZM25 a ZM50) se uplatňuje minimální vzdálenost mezi stavebními 

objekty v rozmezí 0,4–1,0 mm. 

Je nutné si uvědomit, že parametr minimální vzdálenosti mezi budovami úzce souvisí 

s parametrem minimální velikostí budovy – např. v případě, že by minimální velikost budovy 

byla 0,5 mm a minimální vzdálenost mezi budovami nabývala hodnot blízkých 1,0 mm, působila 

by zástavba v mapě v oblastech s menšími objekty (např. chatová osada) „rozmělněným“ 

dojmem. Naopak pokud by vzdálenost mezi budovami byla příliš malá (0,15 mm), mohla by být 

zástavba v mapě příliš „zahuštěná“. Neopomenout také musíme vliv barvy polygonů budov 

i podkladu, do kterého budou budovy umístěny, na vnímání uživatele mapy. 

Pro stanovení ideální vzdálenosti mezi budovami se tedy autor této práce rozhodl vyjít 

z kartografických pravidel uplatňovaných při tvorbě ZM50. Minimální délka kratší strany budovy 

zakreslené v ZM50 je 0,7 mm, minimální vzdálenost mezi budovami ve stejném mapovém díle 

je 0,4 mm – poměr těchto hodnot označíme jako koeficient k: 

� =  
�,�

�,�
= 1,75. 

Minimální vzdálenost g mezi budovami, u ostatních definovaných minimálních velikostí 

budov (0,5 a 0,6 mm) pak vypočteme následujícím způsobem: 

��,� �� =  
�,�

�
≅ 0,29 ��; ��,� �� =  

�,�

�
 ≅ 0,35 ��, 

kde k je koeficient definovaný výše. Porovnání množiny budov s čtvercovým půdorysem (délka 

strany a = 0,5–0,7 mm) s odpovídající vypočtenou vzdáleností mezi budovami dle vzorce 

uvedeného výše je zobrazeno na Obr. 44. V navržené aplikaci je výchozí hodnota minimální 

vzdálenosti nastavena na 0,29 mm, což odpovídá minimální velikosti strany 0,5 mm. 

 
Obr. 44: Porovnání množiny budov s různou vzdáleností v mezi budovami; 

zdroj: vlastní tvorba 



94 
 

Maximální násobek black-white ratio 

Hodnota black-white ratio w (BW-R) udává podíl zastavěné a nezastavěné plochy. 

Navržený typifikační algoritmus uživateli umožňuje definovat maximální kladný násobek tohoto 

podílu v odvozené mapě – např. pokud bylo BW-R v původní mapě vybraného uličního bloku 

15,0 % a uživatel určí násobek 2,5, je maximální hodnota BW-R daného bloku v odvozené mapě 

37,5 % (více informací viz kapitola 4.3.9). Hodnota BW-R, resp. definování jejího násobku 

napomáhá regulovat hustotu budov v jednotlivých uličních blocích a zachovat tak podobný 

vizuální vjem původní a odvozené mapy. V ideálním případě by násobek BW-R měl být roven 1 

(poměr zastavěné plochy v původní i odvozené mapě je stejný), což ale z důvodu zvětšení 

půdorysu budov při změně měřítka vede k nízkému počtu umístěných budov a tedy 

k nedostatečnému zachycení původního vzoru budov (viz Obr. 45). 

 
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz 

Obr. 45: Porovnání výsledku typifikačního procesu s různým nastavením maximálního násobku BW-R; 
zdroj: data ZABAGED (2019), upraveno 

Na základě vlastních zkušeností autor této práce doporučuje pro dosažení co nejlepšího 

výsledku celého generalizačního procesu nastavit hodnotu násobku BW-R w na vysokou hodnotu 

(např. 5,0) – obecně lze totiž říci, že původní vzor zástavby je lépe zachován při větším počtu 

umístěných budov. Rozhodně ale nelze tvrdit, že nastavení vysoké hodnoty BW-R povede 

k přílišnému „zahuštění“ zástavby – umístění polygonů budov je totiž ovlivněno minimální 

vzdáleností mezi budovami i omezením vzdáleností původního a nového těžiště budovy v případě 

nutnosti odsunutí budovy (více viz níže). 
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Rozměr gridu určeného pro umístění budovy 

Umístění budovy do plochy vybraného bloku je realizováno s využitím čtvercového gridu 

prostorových bodů (viz kapitola 4.3.9). Uživatel má možnost definovat parametr m’, který 

odpovídá hodnotě (m - 1) / 2, kde m je počet řádků gridu – např. pokud chce uživatel definovat 

grid o velikosti 5 · 5,  bude hodnota tohoto parametru 2. Jelikož je vzdálenost mezi dvěma body 

v řádku/sloupci tohoto gridu pevně daná (0,25 mm), umožňuje tento parametr omezit maximální 

vzdálenost polohy těžiště zvětšené budovy v odvozené mapě a původní polohy těžiště této budovy 

(k posunu budovy může dojít např. z důvodu prostorového konfliktu se silnicí nebo jinou 

budovou). 

 Výchozí hodnota tohoto parametru je v navržené aplikaci nastavena na 2. Stanovení této 

hodnoty vychází z maximálního akceptovatelného posunu objektu v mapě dle ZÚ, který odpovídá 

0,5 mm ve výsledné mapě. Ve skutečnosti však maximální vzdálenost posunu těžiště budovy 

může být větší, protože vzdálenost po uhlopříčce mezi body gridu odpovídá přibližně 1,4 násobku 

uvedené hodnoty – např. pro hodnotu parametru 2 bude maximální posun těžiště budovy cca 

0,7 mm (0,5 mm · 1,4). Vzhledem k malému rozdílu obou uvedených hodnot (0,5 a 0,7 mm) však 

můžeme tuto skutečnost zanedbat. 

6.2 Číselná evaluace dosažených výsledků 

Vizuální hodnocení dosažených výsledků navrženého generalizačního algoritmu je ovlivněno 

subjektivním vnímáním každého jedince, proto je nezbytnou součástí hodnocení i metoda číselné 

evaluace založená na vybraných prostorových ukazatelích. 

Při zpracování literární rešerše (viz kapitola 3) bohužel nebyla nalezena žádná použitelná 

metoda číselné evaluace pro hodnocení výsledků typifikace – jednotliví autoři typifikačních 

algoritmů se buď tématu objektivního zhodnocení výsledků zcela vyhnuli (např. Basaraner 

a Selcuk, 2004; Bildirici et al., 2011) nebo uvedli, že téma evaluace výsledků by bylo vhodným 

předmětem dalšího výzkumu (Gong a Wu, 2016). To poukazuje na náročnost vytvoření objektivní 

metodiky zhodnocení dosažených výsledků. Metodu číselné evaluace výsledků nastínil ve své 

práci pouze Regnauld (2001) – uvedená metoda ale bohužel úzce souvisí s daným algoritmem 

a je neaplikovatelná na algoritmus navržený autorem této práce.  

Původní záměr autora této práce spočíval v porovnání dosažených výsledků s databází 

budov z DMÚ25 a ZM50 pomocí uvedení míry shody překrytu polygonů budov v jednotlivých 

obcích. Nakonec bylo od tohoto záměru ustoupeno, jelikož zákres budov v DMÚ25 je již značně 

zastaralý (viz Obr. 46), a především míra generalizace těchto objektů je oproti ZM10 minimální 

(budovy jsou v naprosté většině pouze tvarově zjednodušené). Porovnání shody překrytu s ZM50 
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je nemožné vzhledem k zákresu centrální části intravilánu v tomto mapovém díle plošným 

kartografickým znakem (viz dtto). 

 

Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz 

Obr. 46: Porovnání zákresu budov ZM10 a DMÚ25, ukázka výsledku typifikace v ZM50 (obec Okrouhlice); 
zdroj: ZABAGED (2019), DMÚ25 (2012 – ruční vektorizace), DATA50 (2019), upraveno 

Voroného teselace 

Na základě uvedených zjištění bylo přistoupeno k vytvoření objektivní evaluace 

dosažených výsledků založené na Voroného teselaci. Cílem navrženého generalizačního 

algoritmu bylo zachovat původní strukturu vzoru generalizovaných objektů. Pro zhodnocení, zda 

se podařilo tento cíl dodržet, můžeme využít metriku založenou na počtu přirozených sousedů, 

které lze určit právě pomocí Voroného teselace.  

Voroného teselace představuje rozklad množiny bodů � =  {��}���
�  na n uzavřených nebo 

otevřených oblastí �(�) = {�(��), �(��), … , �(��)} takových, že každý bod � ∈  �(��) je blíže 

k bodu pi než k jakémukoliv jinému bodu z množiny P. Množinu všech oblastí V nazýváme 

Voroného diagramem (viz Obr. 47). Libovolnou uzavřenou oblast  �(��) označujeme jako 

Voroného buňku. Pro jakýkoliv bod � ∈ �(��) a jakoukoliv buňku �(��) platí: 

|�, ��|  ≤  ��, ���. 

Přirozeným sousedem n bodu �� ∈ � jsou takové body � ∈ �, jejichž �(�) sdílí s �(��) 

hranu, kterou nazýváme Voroného hranou: 

�(��) =  {�, �(�) ∧ �(��) ≠  ∅}. 

Počet sdílených hran vyjadřuje počet přirozených sousedů bodu pi a označíme ho jako: 

�(��) =  ‖�(��)‖. 

Voroného diagram v této práci pro účely kartografické evaluace výsledků vytvoříme nad 

množinou těžišť budov � a ��. Množina � =  {�}���
�  je tvořena těžišti generalizovaných budov 

v původní mapě, množina �� =  {��}���
�  pak těžišti budov v odvozené mapě. 
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Obr. 47: Voroného diagram; 
zdroj: Bayer (2018c), upraveno 

Míru nepodobnosti µ mezi množinami � a �� lze určit ze vztahu: 

µ (�, ��) =  
�

��
 ∑

������ � �����
���

�

����� � �����
��

�
��� , 

kde ����� představuje počet přirozených sousedů těžiště �� budovy �� před generalizací a �����
�� 

počet přirozených sousedů odpovídající budovy po generalizaci. Můžeme konstatovat, že čím 

nižší je hodnota koeficientu µ, tím lépe je zachován původní vzor rozložení budov v prostoru. 

Jelikož se hodnota µ nachází v intervalu ⟨0, 1⟩, lze míru podobnosti mezi množinami � a �� 

vyjádřit v % pomocí: 

µ� = (1 − �) 100. 

Töpfer’s Radical Law 

Podpůrným kritériem pro objektivní zhodnocení dosažených výsledků je počet budov dle 

Töpfer’s Radical Law (TRL). TRL definuje funkční závislost počtu objektů ve výsledné mapě 

na základě počtu objektů ve vstupní mapě a měřítka vstupní i výstupní mapy (Töpfer, 1976, podle 

Sester, 2005). Počet objektů v odvozené mapě lze vypočítat následujícím způsobem: 

���� = ����
��

��
. 

kde nout je počet budov ve výsledné mapě, nin počet budov v původní mapě, Mo měřítkové číslo 

mapy původní a Mf měřítkové číslo mapy odvozené (výsledné). Jako vhodný nástroj pro určení 

vhodného počtu budov ve výsledné mapě uvádí TRL celá řada autorů (např. Anders a Sester, 

2000; Sester, 2005; Gong a Wu, 2016). Podíl počtu budov ve výstupní množině a počtu budov 

dle TRL by se tedy měl blížit co nejblíže 1. 
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6.3 Zhodnocení dosažených výsledků 

Navržený typifikační algoritmus byl otestován na datech patnácti obcí, které můžeme rozdělit 

do pěti kategorií dle typu převažující zástavby (viz níže). U každé obce byl algoritmus spuštěn 

celkem čtyřikrát a to s nastavením hodnot parametrů, které byly doporučeny v předchozí kapitole 

a jsou uvedeny v Tab. 8. Výsledek jednotlivých generalizací je pro každou obec označen 

písmeny A–D. 

Cílové 
měřítko 

Označení 
výsledku 
typifikace 

Hodnoty 
význam-

nosti* 

Hranice 
plošně význ. 

budovy 

Min. plocha 
zachované 

budovy 

Min. 
velikost 
strany 

Min. 
vzdál. mezi 
budovami 

Max. 
násobek 

BW-R 

Rozměr 
gridu (m’) 

1 : 25 000 
A 20, 1, 15 dle obce 16,0 m2 0,5 mm 0,29 mm 5,0 2 

B 20, 1, 15 dle obce 16,0 m2 0,7 mm 0,40 mm 5,0 2 

1 : 50 000 
C 20, 1, 15 dle obce 16,0 m2 0,5 mm 0,29 mm 5,0 2 

D 20, 1, 15 dle obce 16,0 m2 0,7 mm 0,40 mm 5,0 2 

* V pořadí: občansky významné budovy (a nádražní budovy), budovy blízko průsečíku dvou linií nebo blízko vertexu 

linie, plošně významné budovy. 

Tab. 8: Nastavení parametrů typifikace; 
zdroj: vlastní tvorba 

Mapové výstupy všech dosažených výsledků jednotlivých obcí včetně legendy tvoří 

Přílohu 3(a–o) této práce. Při vizuálním hodnocení výsledků bylo posuzováno zejména zachování 

původního vzoru zástavby celé obce i se zaměřením na vybrané části. 

6.3.1 Vybrané obce 

Pro účely otestování algoritmu bylo vybráno celkem patnáct obcí, které autor této práce rozdělil 

pro lepší přehlednost do pěti různých kategorií dle převažujícího typu zástavby na základě 

vlastního úsudku – každá kategorie čítá dvě až pět obcí. Více o použitých datech je uvedeno 

v kapitole 5.1. 

Vesnice zemědělského typu 

Do kategorie vesnic zemědělského typu spadají obce, které se nacházejí v nížinných 

zemědělských oblastech. Pro tyto obce je charakteristická zástavba s vysokou koncentrací plošně 

rozsáhlých zemědělských usedlostí, které často tvoří kompaktní celek s návsí uvnitř. Pro účely 

otestování algoritmu byly z této kategorie vybrány tyto obce: Rohozec (100 budov; okres Brno-

venkov), Šestajovice (115 budov; okr. Náchod) a Velké Nepodřice (110 budov; okr. Písek). 

Rohozec (Příloha 3a) 

Výsledek typifikace pro obec Rohozec lze označit za zdařilý v obou cílových měřítkách 

(zejména pak varianty A a C; viz Obr. 48). Charakter zástavby je dodržen na území celého 

intravilánu – podařilo se mimo jiné zachovat jak plošně rozsáhlé budovy v centrální části 

zastavěného území, tak i linii menších budov na východě obce. Povedeně působí i generalizace 

zemědělského areálu v severní části obce. Při vizuální komparaci variant C a D se ZM50 lépe 
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vychází první uvedená varianta, u druhé je výsledek slabší z důvodu menšího počtu umístěných 

budov. Výborné hodnoty µ’ dosahuje varianta A (92,12 %) i B (89,37 %), horších pak varianty C 

a D (84,14 %, resp. 82,50 %). Počet budov v odvozené mapě je v případě varianty A 59, což 

odpovídá podílu dle TRL 0,93 (viz Tab. 9); v případě varianty C pak 34, což odpovídá podílu 

0,76. V případě výsledků B a D je podíl menší. Všechny dosažené výsledky (A–D) pro tuto obec 

jsou uvedeny v Příloze 3a. 

 

Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz 

Obr. 48: Obec Rohozec – výsledek typifikace; 
zdroj: ZABAGED (2019), DATA50 (2019), upraveno 

Šestajovice (Příloha 3b) 

Zachovat radiální charakter obce Šestajovice po generalizaci se povedlo na velice solidní 

úrovni. Výsledek typifikačního procesu (opět zejm. varianty A a C; viz Obr. 49) velice dobře 

reflektuje původní orientaci budov i vysokou proměnlivost plochy jednotlivých staveb v prostoru. 

Hranice zastavěného území je dodržena prakticky bezchybně. V porovnání variant C a D se 

ZM50 lépe obstojí první jmenovaná varianta, u druhé je hůře zachována struktura zástavby 

ve východní části obce. Hodnota koeficientu µ’ se pohybuje v rozmezí 82,04–90,59 % 

(viz Tab. 9), přičemž nejlépe je zachován prostorový vzor dle tohoto ukazatele u varianty A, 

nejhůře pak u varianty C. Podíl počtu budov dle TRL dosahuje pro variantu A hodnoty 0,71, pro 

variantu C pak nízkých 0,45. Autor této práce považuje generalizaci zástavby u této obce 

za celkově velmi vydařenou. Další dosažené výsledky (A-D) jsou uvedeny v Příloze 3b. 
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Obr. 49: Obec Šestajovice – výsledek typifikace; 
zdroj: ZABAGED (2019), DATA50 (2019), upraveno 

Velké Nepodřice (Příloha 3c) 

Návesní charakter obce se podařilo dodržet i v případě Velkých Nepodřic. Na rozdíl 

od předchozích případů však pro čtenáře mapy může působit rušivým dojmem příliš velká budova 

uprostřed obce ve všech variantách A–D – příčinu lze hledat v nahrazení složitého půdorysu 

budovy obdélníkem. Vyzdvihnout si ale určitě zaslouží výsledek generalizace chatové osady 

ležící na jih od intravilánu obce (varianta A; viz Obr. 50). Obě varianty výsledků s vyšším 

cílovým měřítkem (C, D) při vizuálním porovnání se ZM50 velice dobře korespondují 

s generalizací zástavby na tomto mapovém díle a lze je označit za zdařilé. Prostorový vzor 

zástavby se dle koeficientu µ’ podařilo dodržet zejména u varianty A (92,04 %), horší je pak 

hodnota pro ostatní varianty (77,64–81,16 %). Podíl počtu budov dle TRL je v nové mapě 

v případě typifikace A i C vysoký (0,88, resp. 0,75; viz Tab. 9). Dosažené výsledky pro vesnici 

Velké Nepodřice jsou uvedeny v Příloze 3c. 
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Obr. 50: Obec Velké Nepodřice – výsledek typifikace; 
zdroj: ZABAGED (2019), DATA50 (2019), upraveno 

Obec 
Označení 
výsledku 

µ’ 
(Voronoiova 

teselace) 

Počet budov 
v původní 

mapě 

Počet budov 
v odvozené 

mapě  

Počet budov 
dle TRL 

Podíl počtu 
budov dle 

TRL 

Rohozec 

A 92,12 

100 

59 
63 

0,93 

B 89,37 44 0,70 

C 84,14 34 
45 

0,76 

D 82,50 24 0,54 

Šestajovice 

A 90,59 

115 

52 
73 

0,71 

B 84,54 31 0,43 

C 82,04 23 
51 

0,45 

D 87,69 12 0,23 

Velké 
Nepodřice 

A 92,04 

110 

61 
70 

0,88 

B 77,64 43 0,62 

C 79,21 37 
49 

0,75 

D 81,16 26 0,53 

Tab. 9: Statistické ukazatele – vesnice zemědělského typu; 
zdroj: vlastní tvorba 

Vesnice horského typu 

Vesnice horského typu jsou charakteristické rozptýlenou zástavbou v členité krajině. 

Budovy v těchto obcích jsou spíše menší, obvykle se v těchto obcích nenachází větší stavby – 

výjimkou však mohou být zemědělské či průmyslové areály. Do této kategorie byly vybrány tyto 

obce: Bílý Potok (543 budov; okr. Liberec), Karlova Studánka (87 budov; okr. Bruntál) a Prášily 

(103 budov; okr. Klatovy). 
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Bílý Potok (Příloha 3d) 

Na území podhorské vesnice Bílý Potok se nachází více než 500 budov, charakterem 

zástavby je tato obec na pomezí horské a silniční vesnice. Výsledky navrženého typifikačního 

algoritmu lze i v případě této obce označit za velmi dobré. Na čtenáře mapy může varianta A 

(viz Obr. 51) působit příliš přeplněným dojmem, podle podílu počtu budov dle TRL (0,84; 

viz Tab. 10) by však počet budov mohl být v mapě ještě vyšší. Charakter zástavby je velice dobře 

dodržen napříč celým územím mimo rekreační areál na sever od centrální části obce – chatky 

v tomto areálu jsou příliš malé a tak byly z generalizačního procesu vyřazeny. Při porovnání se 

ZM50 lepších výsledků dosahuje varianta C – místy však jinak dobrý dojem z výsledku typifikace 

kazí příliš velké mezery mezi umístěnými stavbami (např. na jih od hlavní silnice). Hodnota µ’ 

se pohybuje v rozsahu 84,35–88,93 %. Dosažené výsledky pro Bílý Potok jsou uvedeny 

v Příloze 3d. 

 

Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz 

Obr. 51: Obec Bílý Potok – výsledek typifikace; 
zdroj: ZABAGED (2019), DATA50 (2019), upraveno 

Karlova Studánka (Příloha 3e) 

Typifikační algoritmus v případě Karlovy Studánky nedosahuje dobrých výsledků. 

V cílovém měřítku 1 : 25 000 nejsou budovy v centrální části obce z důvodu vysokého množství 

cest prakticky vůbec zvětšeny, zatímco budovy v okrajových částech obce ano, takže je porušen 

původní vzor zástavby (viz Obr. 52). V případě druhého cílového měřítka (varianty C a D) 

bohužel není celkový dojem o moc lepší, a to především z důvodu umístění příliš velké budovy 
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v centrální části obce. Tato budova působí rušivě i při srovnání těchto variant se ZM50. Koeficient 

µ’ nabývá u variant A–C vysokých hodnot (90,17–94,37 %), v případě poslední varianty je o něco 

nižší (86,95 %). Autor této práce si vysokou hodnotu µ’ u variant A–C vysvětluje hustou uliční 

sítí, která silně omezuje možnost umístění jednotlivých budov, což vede k zachování původního 

rozložení budov v prostoru. Podíl počtu budov dle TRL je v odvozené mapě ve variantách A a B 

vysoký (1,09, resp. 0,76). Všechny dosažené výsledky (A–D) pro tuto obec jsou uvedeny 

v Příloze 3e. 

Z důvodu nedostatečného vymezení intravilánu dochází v západní části obce k překrytu 

budov a komunikací ve variantách výsledku A a B. Tomuto prostorovému konfliktu se lze 

vyvarovat zahrnutím všech linií do výpočetního procesu algoritmu (viz kapitola 5.3.4). Výsledek, 

který reflektuje všechny linie na území obce je zobrazen na Obr. 53. 

 

Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz 

Obr. 52: Obec Karlova Studánka – výsledek typifikace; 
zdroj: ZABAGED (2019), DATA50 (2019), upraveno 
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Obr. 53: Obec Karlova Studánka – výsledek typifikace bez překrytu budov a komunikace; 
zdroj: ZABAGED (2019), DATA50 (2019), upraveno 

Prášily (Příloha 3f) 

Výsledky navrženého algoritmu pro šumavskou obec Prášily lze hodnotit jako zdařilé. 

Ve variantách A–B (viz Obr. 54) je dobře zachována hustota zástavby napříč celou obcí, hranice 

zástavby jsou dodrženy. V případě cílového měřítka 1 : 50 000 výsledky již tak ideální nejsou, 

přesto varianta C při vizuální komparaci s ZM50 obstojí.  Autor této práce za výjimečně povedené 

považuje zachycení prostorového vzoru budov v ohybu komunikace v severní části obce (A–C). 

O kvalitě varianty A svědčí také vysoká hodnota µ’ (93,24 %; viz Tab. 10). U variant B a D se 

hodnota tohoto koeficientu pohybuje kolem 90 %, v případě varianty C je nižší (85,85 %). 

Varianty A–C dosahují vysokého podílu počtu budov dle TRL (0,78–1,09). Všechny varianty 

výsledků (A–D) jsou uvedeny v Příloze 3f. 

Obec 
Označení 
výsledku 

µ’ 
(Voronoiova 

teselace) 

Počet budov 
v původní 

mapě 

Počet budov 
v odvozené 

mapě  

Počet budov 
dle TRL 

Podíl počtu 
budov dle 

TRL 

Bílý Potok 

A 87,40 

543 

288 
343 

0,84 

B 88,93 207 0,60 

C 85,78 112 
243 

0,46 

D 84,35 71 0,29 

Karlova 
Studánka 

A 92,11 

87 

60 
55 

1,09 

B 94,37 42 0,76 

C 90,17 25 
39 

0,64 

D 86,95 19 0,49 

Prášily 

A 93,24 

103 

71 
65 

1,09 

B 89,98 53 0,81 

C 85,85 36 
46 

0,78 

D 91,12 22 0,48 

Tab. 10: Statistické ukazatele – vesnice horského typu; 
zdroj: vlastní tvorba 
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Obr. 54: Obec Prášily – výsledek typifikace; 
zdroj: ZABAGED (2019), DATA50 (2019), upraveno 

Vesnice s pravoúhlou uliční sítí 

V České republice bychom těžko hledali vesnici s vysloveně pravoúhlou uliční sítí, jakou 

můžeme nalézt např. ve Spojených státech amerických. S rozmachem suburbanizace však 

v posledních desetiletích došlo v obcích v blízkosti velkých měst k výstavbě satelitních městeček, 

jejichž struktura ulic je přibližně pravoúhlá, a zástavba tedy touto uliční sítí ovlivněná. Do této 

kategorie byly zařazeny tyto obce: Červený Újezd (564 budov, okr. Praha-západ) a Okrouhlice 

(436 budov, okr. Havlíčkův Brod). 

Červený Újezd (Příloha 3g) 

V případě Červeného Újezdu, který leží nedaleko od Prahy, podává navržený algoritmus 

rozporuplné výsledky. V částech s nepravidelnou zástavbou (severovýchodní část obce; viz Obr. 

55) lze výsledky označit jako dobré – charakter, hustota, i proměnlivost zástavby jsou zachovány. 

V oblastech s pravidelnější strukturou zástavby (západ a jihovýchod obce) jsou dosažené 

výsledky prostorově proměnlivé – hlavním nedostatkem varianty A je přílišná variabilita ve 

velikosti umístěných polygonů; ve variantě B jsou pak výstupy algoritmu podstatně lepší 

(zejména na západě obce). Zachování pravidelné struktury zástavby se také příliš nepodařilo 

ve variantách C a D (cílové měřítko 1 : 50 000), což je ale způsobeno chybějícími komunikacemi 

v daných částech obce. Porovnání posledně jmenovaných variant se ZM50 je problematické 
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s ohledem na neaktualizovaný zákres budov v této mapě (jihovýchod obce). Hodnota koeficientu 

µ’ nabývá vysokých 90,16–90,36 % (viz Tab. 11) pro varianty A a B, resp. 85,08–86,03 % pro 

varianty C a D. Podíl počtu budov dle TRL je v odvozené mapě ve variantách A a B vysoký (0,86, 

resp. 0,66). Dosažené výsledky pro Červený Újezd jsou uvedeny v Příloze 3g. 

 

Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz 

Obr. 55: Obec Červený Újezd – výsledek typifikace; 
zdroj: ZABAGED (2019), DATA50 (2019), upraveno 

Okrouhlice  (Příloha 3h) 

Hodnocení dosažených výsledků pro vesnici Okrouhlice je podobné jako u předchozí 

obce. Struktura pravidelné zástavby (severozápad obce) je dostatečně dodržena ve variantě B a C, 

zatímco varianta A (viz Obr. 56) nedosahuje příliš přesvědčivých výsledků. Za zmínku určitě stojí 

pěkná generalizace průmyslového areálu v jihozápadní části obce ve variantách A a B. Obě 

varianty s vyšším cílovým měřítkem (1 : 50 000) lze při porovnání se ZM50 hodnotit jako zdařilé. 

Hodnota µ’ u variant A–C osciluje kolem 90 % (88,99–91,39 %) , v případě varianty D je o něco 

horší (85,21 %). Podíl počtu budov dle TRL ve výsledné mapě lze označit za spíše nízký pro obě 

cílová měřítka (0,24–0,69). Všechny varianty výsledků (A–D) jsou uvedeny v Příloze 3h. 
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Obr. 56: Obec Okrouhlice – výsledek typifikace; 
zdroj: ZABAGED (2019), DATA50 (2019), upraveno 

Obec 
Označení 
výsledku 

µ’ 
(Voronoiova 

teselace) 

Počet budov 
v původní 

mapě 

Počet budov 
v odvozené 

mapě  

Počet budov 
dle TRL 

Podíl počtu 
budov dle 

TRL 

Červený 
Újezd 

A 90,36 

564 

308 
357 

0,86 

B 90,16 236 0,66 

C 85,08 121 
252 

0,48 

D 86,03 85 0,34 

Okrouhlice 

A 91,39 

436 

190 
276 

0,69 

B 88,99 144 0,52 

C 89,11 68 
195 

0,35 

D 85,21 46 0,24 

Tab. 11: Statistické ukazatele – vesnice s pravoúhlou uliční sítí; 
zdroj: vlastní tvorba 

Silniční vesnice 

Do kategorie silničních vesnic řadíme obce, jejichž zástavba je situována do 

bezprostřední blízkosti významné komunikace nebo je zástavba touto komunikací výrazně 

ovlivněna. Tyto obce často postrádají náves nebo je tato část intravilánu podstatně menší než 

např. u vesnic zemědělského typu. Do kategorie silničních vesnic řadíme pro potřeby této práce 

tyto obce: Přebuz (120 budov; okr. Sokolov) a Vadín (169 budov; okr. Havlíčkův Brod). 

Přebuz (Příloha 3i) 

Výsledek typifikace pro městečko Přebuz (73 obyvatel) lze označit za velmi zdařilý 

zejména v cílovém měřítku 1 : 25 000 – varianty A a B. Podobně jako v případě obce Bílý Potok 
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může na čtenáře mapy působit varianta A (viz Obr. 57) příliš zaplněným dojmem, podíl počtu 

budov dle TRL (1,09; viz Tab. 12) je ale velmi blízko ideální hodnotě. Poměrně vydařená je 

i varianta C (cílové měřítko 1 : 50 000). Poslední varianta D reflektuje původní vzor budov 

podstatně hůře z důvodu malého počtu umístěných objektů (podíl dle TRL 0,35). Pokud srovnáme 

varianty C a D se ZM50, jednoznačně lépe zástavbu v tomto mapovém díle vystihuje varianta C, 

u varianty D je problémem malý počet umístěných budov. Zajímavý je pohled na hodnoty µ’ pro 

jednotlivé varianty – zatímco u výsledků A a B dosahuje poměrně vysokých hodnot (87,14–

88,28 %), u obou dalších je hodnota tohoto sledovaného koeficientu podstatně horší – 82,76 % 

(C) a 73,51 % (D, nejhorší hodnota ze všech obcí). Výsledky všech variant (A–D) tvoří Přílohu 3i. 
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Obr. 57: Obec Přebuz – výsledek typifikace; 
zdroj: ZABAGED (2019), DATA50 (2019), upraveno 

Vadín (Příloha 3j) 

Strukturu zástavby se podařilo dobře zachovat i v případě druhé vesnice spadající do 

kategorie silničních obcí, ve Vadínu. Autor této práce považuje typifikaci za vydařenou v případě 

variant A–C (viz Obr. 58) napříč celým územím této obce. Velice pěkně se opět podařilo dodržet 

vzor zemědělského areálu na východě obce ve všech variantách typifikace (A–D). Umístění 

budov ve variantě C velice dobře koresponduje se zástavbou v ZM50, varianta D je v porovnání 

s variantou C slabší z důvodu menšího počtu zakreslených budov v severozápadní části obce. 

Míra podobnosti µ‘ se pohybuje kolem 90 % až na variantu D, u které nabývá hodnoty 84,93 % 
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(viz Tab. 12). Podíl počtu budov dle TRL dosahuje spíše nižších hodnot (0,33–0,65). Veškeré 

dosažené výsledky (A–D) jsou uvedeny v Příloze 3j. 

Pozorný čtenář si jistě všimne prostorového konfliktu nejzápadnější budovy s vodním 

tokem ve variantách A a B – stejně jako v případě Karlovy Studánky je překryt stavby a linie 

způsoben nedokonalým vymezením intravilánu a lze ho eliminovat zahrnutím všech linií 

do výpočetního procesu algoritmu (viz kapitola 5.3.4).  

 

Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz 

Obr. 58: Obec Vadín – výsledek typifikace; 
zdroj: ZABAGED (2019), DATA50 (2019), upraveno 

Obec 
Označení 
výsledku 

µ’ 
(Voronoiova 

teselace) 

Počet budov 
v původní 

mapě 

Počet budov 
v odvozené 

mapě  

Počet budov 
dle TRL 

Podíl počtu 
budov dle 

TRL 

Přebuz 

A 88,28 

120 

83 
76 

1,09 

B 87,14 64 0,84 

C 82,76 34 
54 

0,63 

D 73,51 19 0,35 

Vadín 

A 90,83 

169 

70 
107 

0,65 

B 88,82 48 0,45 

C 88,77 39 
76 

0,52 

D 84,93 25 0,33 

Tab. 12: Statistické ukazatele – silniční vesnice; 
zdroj: vlastní tvorba 
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Nevyhraněný typ vesnice 

Do poslední kategorie jsou zařazeny vesnice, u kterých je obtížné jednoznačně určit 

převládající charakter jejich zástavby. Pro otestování navrženého algoritmu byly do této kategorie 

vybrány tyto obce: Babice (144 budov, okr. Havlíčkův Brod), Mrsklesy (79 budov, 

okr. Litoměřice), Ptice (448 budov, okr. Praha-západ), Srbsko (355 budov, okr. Beroun) a Sutom 

(55 budov, okr. Litoměřice). 

Babice (Příloha 3k) 

Stejně jako ve většině předchozích obcích dosahuje navržený typifikační algoritmus 

dobrých výsledků i v obci Babice. Varianty A a B správně reflektují hranici zástavby 

i proměnlivost její struktury v prostoru (viz Obr. 59). V případě variant C a D lze za hlavní chybu 

označit malý počet umístěných budov v centrální části obce způsobený nedostatkem prostoru 

mezi komunikacemi – při vizuální komparaci se ZM50 opět lépe obstojí první z uvedených 

variant, vadou varianty D je nízký počet umístěných budov. Podle koeficientu µ’ je dobře 

zachovaný prostor zástavby ve variantách A (90,68 %) a B (92,63 %), u obou dalších variant pak 

nabývá spíše nižších hodnot (81,69–82,53 %). Podíl počtu budov dle TRL je až na variantu A 

(0,72) nízký (0,22–0,55; viz Tab. 13). Všechny varianty výsledků (A–D) pro obec Babice jsou 

uvedeny v Příloze 3k. 
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Obr. 59: Obec Babice – výsledek typifikace; 
zdroj: ZABAGED (2019), DATA50 (2019), upraveno 
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Mrsklesy (Příloha 3l) 

Charakter zástavby se podařilo dodržet i u malé obce Mrsklesy zejména v cílovém 

měřítku 1 : 25 000 (varianta A, viz Obr. 60). U ostatních variant typifikace (především C a D) je 

výsledek slabší především z důvodu chybějících budov podél silnice spojující jižní a severní část 

obce – tento nedostatek obou variant je zřejmý i v porovnání se ZM50. Hodnota µ’ je pro variantu 

A pěkných 92,87 %, pro varianty B–D se nachází v rozmezí 86,92–89,19 %. Podíl počtu budov 

dle TRL dosahuje v případě varianty A vysoké hodnoty (0,88), v ostatních případech pak hodnot 

spíše nižších (0,31–0,62; viz  Tab. 13). Dosažené výsledky všech variant (A–D) jsou uvedeny 

v Příloze 3l. 

 

Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz 

Obr. 60: Obec Mrsklesy – výsledek typifikace; 
zdroj: ZABAGED (2019), DATA50 (2019), upraveno 

Ptice (Příloha 3m) 

Kvalita dosažených výsledků u obce Ptice je prostorově proměnlivá. Zatímco zástavbu 

v částech obce s rozptýlenou zástavbou se podařilo replikovat velmi dobře ve všech variantách 

(A–D), výsledky pro hustěji zastavěnou oblast (západ obce) či oblast s pravidelně uspořádanou 

zástavbou (severovýchod obce) již tak přesvědčivé nejsou vyjma varianty C (viz Obr. 61). 

Vyzdvihnout si ale zaslouží vydařená typifikace chatové kolonie, která se nachází severně od 

centrální části obce, ve variantách výsledku A, C a D. Obě varianty s cílovým měřítkem 1 : 50 000 

vycházejí z porovnání se ZM50 velmi dobře – navíc na rozdíl od této mapy zachycují i novou 

výstavbu v západní části obce a již zmíněnou chatovou kolonii na sever od centra. Míra 
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podobnosti µ’ pro všechny varianty nabývá hodnot blízkých 90 % (89,11–91,72 %; viz  Tab. 13). 

Rozsah hodnoty podílu počtu budov dle TRL je 0,73–0,95 pro cílové měřítko 1 : 25 000, 

resp. 0,41–0,57 pro měřítko 1 : 50 000. Mapové výstupy všech variant typifikace (A-D) lze nalézt 

v Příloze 3m. 

 

Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz 

Obr. 61: Obec Ptice – výsledek typifikace; 
zdroj: ZABAGED (2019), DATA50 (2019), upraveno 

Srbsko (Příloha 3n) 

Dosažený výsledek pro obec Srbsko lze označit za zdařilý v obou variantách s cílovým 

měřítkem 1 : 25 000 (A, B). Obě tyto varianty dobře reflektují původní vzor zástavby jak 

v centrální části obce, tak i v oblastech s rozptýlenou zástavbou na západě a jihovýchodě obce 

(viz Obr. 62). Ve variantách výsledku C a D narušuje celkový dojem z mapy příliš dlouhá budova 

uprostřed obce. Při vizuální komparaci se ZM50 lze obě varianty C a D označit za vydařené až 

na již zmíněnou dlouhou budovu umístěnou v centrální části obce. Prostorový vzor zástavby je 

dle koeficientu µ’ nejlépe zachován u variant A a B (91,20 %, resp. 88,47 %; viz  Tab. 13), 

u výsledku C dosahuje hodnoty 85,77 % a u varianty D nízkých 79,52 %. Podíl počtu budov dle 

TRL opět nabývá poměrně vysokých hodnot pro varianty A a B (0,62–0,90), zatímco pro varianty 

C a D jsou hodnoty nízké (0,26–0,43). Veškeré dosažené výsledky (A–D) pro tuto obec jsou 

uvedeny v Příloze 3n. 
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Obr. 62: Obec Srbsko – výsledek typifikace; 
zdroj: ZABAGED (2019), DATA50 (2019), upraveno 

Sutom (Příloha 3o) 

Poslední obcí ve výběru je vesnice Sutom s pouhými 55 budovami. Výsledky typifikace A–C 

(viz Obr. 63) autor této práce považuje prakticky za bezchybné – původní vzor, hranice 

i proměnlivost zástavby jsou ve výstupních mapách zachovány. V případě varianty A se podařilo 

dosáhnout také téměř ideálního počtu budov dle TRL (podíl 1,03; viz  Tab. 13). V porovnání se 

ZM50 lze méně povedenou označit variantu D, která podobně jako u jiných obcí nereflektuje 

příliš dobře vzor původní zástavby z důvodu příliš nízkého počtu umístěných budov (podíl TRL 

pouze 0,37). Hodnota µ’ se u všech variant pohybuje v úzkém rozmezí 89,18–91,46 %. Všechny 

varianty výsledků (A–D) jsou uvedeny v Příloze 3o. 
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Obr. 63: Obec Sutom – výsledek typifikace; 
zdroj: ZABAGED (2019), DATA50 (2019), upraveno 

Obec 
Označení 
výsledku 

µ’ 
(Voronoiova 

teselace) 

Počet budov 
v původní 

mapě 

Počet budov 
v odvozené 

mapě  

Počet budov 
dle TRL 

Podíl počtu 
budov dle 

TRL 

Babice 

A 90,68 

144 

66 
91 

0,72 

B 92,63 50 0,55 

C 82,53 24 
64 

0,37 

D 81,69 14 0,22 

Mrsklesy 

A 92,87 

79 

44 
50 

0,88 

B 89,19 31 0,62 

C 87,49 21 
35 

0,59 

D 86,92 11 0,31 

Ptice 

A 91,72 

448 

270 
283 

0,95 

B 91,28 208 0,73 

C 91,05 115 
200 

0,57 

D 89,11 82 0,41 

Srbsko 

A 91,20 

355 

201 
225 

0,90 

B 88,47 139 0,62 

C 85,77 69 
159 

0,43 

D 79,52 42 0,26 

Sutom 

A 91,46 

55 

36 
35 

1,03 

B 89,50 27 0,78 

C 89,56 16 
25 

0,65 

D 89,18 9 0,37 

Tab. 13: Statistické ukazatele – vesnice nevyhraněného typu; 
zdroj: vlastní tvorba 
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6.3.2 Shrnutí dosažených výsledků 

Dosažené výsledky lze celkově hodnotit jako optimistické. Navržený typifikační algoritmus 

ve většině případů dokáže dobře replikovat původní vzor zástavby, správně reflektuje její hranice 

i proměnlivost v prostoru. Obecně algoritmus dosahuje lepších výstupů při definování nižších 

hodnot minimální strany budovy (varianty A a C) a při nastavení většího cílového měřítka 

(1 : 25 000) – v tomto měřítku lze za velmi vydařené označit výsledky např. pro obce Bílý Potok, 

Prášily, Přebuz, Šestajovice nebo Sutom. V případě menšího měřítka (1 : 50 000) je kvalita 

výstupů více proměnlivá, avšak ve větší části obcí stále přijatelná, v některých případech dle 

názoru autora této práce dokonce výborná (např. obce Ptice, Rohozec, Šestajovice). 

 Za slabou stránku navrženého algoritmu lze považovat horší schopnost zachovat 

v odvozené mapě pravidelný vzor zástavby (týká se částí obcí Červený Újezd a Okrouhlice).  

Vzhledem k nízkému zastoupení této struktury zástavby v oblastech s rozptýlenou zástavbou, pro 

které byl tento algoritmus koncipován, lze ale tento nedostatek respektovat. U některých obcí 

(např. Karlova Studánka) by v případě cílového měřítka 1 : 25 000 bylo pravděpodobně dosaženo 

lepšího výsledku s využitím generalizovaných dat linií, které ovšem pro toto měřítko nejsou 

k dispozici. Jako méně vhodné se v některých případech také ukazuje nahrazení složitého tvaru 

budovy (např. zemědělské usedlosti) obdélníkem – vylepšení algoritmu v této oblasti by mohlo 

být předmětem dalšího výzkumu.  

 Velkou předností představeného generalizačního algoritmu je jeho komplexnost. 

Na rozdíl od většiny doposud publikovaných typifikačních algoritmů jsou v navrženém postupu 

vyřešeny všechny konfliktní situace jako např. překryt budov či odsun budovy od silnice; 

dodržena je také minimální velikost budovy či minimální vzdálenost mezi budovami. Výhodou 

je též důkladné vyzkoušení funkčnosti navržené metody na konkrétní sadě prostorových dat. 

 Navržený algoritmus se podařilo patrně bezchybně implementovat v programovacím 

jazyce Python. Naprogramovaná aplikace využívá funkcionalit dvou knihoven pro práci 

s prostorovými daty, které jsou dostupné jako open-source – případný zájemce tedy může 

program vyzkoušet bezplatně. Příjemným benefitem aplikace je přívětivé grafické uživatelské 

rozhraní.  
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7. Závěr 

Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem kartografické generalizace budov se zaměřením 

na typifikaci. Hlavním cílem bylo navrhnout a otestovat nový typifikační algoritmus určený 

pro oblasti s rozptýlenou zástavbou, jelikož typifikaci tohoto typu zástavby byl v odborné 

literatuře doposud věnován minimální prostor. 

 V první třech kapitolách této práce je přesně definován pojem typifikace, jeho zařazení 

mezi ostatní operace kartografické generalizace a jsou zde shrnuty principy fungování již 

publikovaných algoritmů. Stěžejní částí celé práce je pak čtvrtá kapitola, ve které je představen 

nový typifikační algoritmus vytvořený autorem této práce. Navržené řešení vychází 

z předpokladu vysokého významu liniových prvků (komunikace, železnice a vodní toky) 

na utváření struktury zástavby i nemalého významu občanské funkce či plošné výměry 

jednotlivých budov. Z důvodu potřeby důkladného otestování funkčnosti byl navržený algoritmus 

implementován v programovacím jazyce Python – zápis ve formě pseudokódu je uveden v páté 

kapitole. Naprogramovaná aplikace nevykazuje žádné funkční nedostatky. Za vhodná testovací 

data byly zvoleny datové sady ZABAGED a DATA50. 

 V šesté kapitole jsou zhodnoceny dosažené výsledky na datech patnácti obcí s různým 

typem zástavby. Představené výsledky lze z kartografického hlediska hodnotit jako velmi dobré 

– ve většině obcí se podařilo zachovat vzor zástavby i její proměnlivost napříč územím obce, 

a to zejména v cílovém měřítku 1 : 25 000. V druhém definovaném cílovém měřítku (1 : 50 000) 

jsou pak dosažené výsledky celkově slabší, avšak až na výjimky stále použitelné. Problematické 

je pouze zachycení pravidelného prostorové vzoru, který se však v oblastech s rozptýlenou 

zástavbou vyskytuje pouze sporadicky. Lepších výsledků by pravděpodobně bylo také dosaženo 

s využitím jiné metody generalizace půdorysu budovy než prostým nahrazením obdélníkem. 

V této kapitole je také představena metoda číselné evaluace výsledků, jejíž stěžejní část pro 

hodnocení zachování prostorového vzoru původní a generalizované množiny budov využívá 

Voroného diagramu. 

 Na základě uvedených skutečností lze tedy v samotném závěru této práce konstatovat, 

že hlavní cíl této práce se podařilo z větší části splnit.  
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Příloha 1: Kód pro hromadný výpočet atributu width v programu QGIS 

Uvedený postup platí pouze pro data ZABAGED a DATA50! 

Výpočet atributu width (šířka linie ve skutečnosti) lze v programu QGIS pro všechny typy linií 

provést v jednom kroku. Stačí otevřít atributovou tabulku linií, vybrat cílový atribut (width), 

do řádku vzorce zadat kód uvedený níže a kliknout na tlačítko Aktualizovat vše (viz Obr. P1). 

 

Obr. P1: Hromadný výpočet atributu width v programu QGIS; 
zdroj: vlastní tvorba 

Kód pro výpočet hodnoty atributu width z dat ZABAGED (měřítko výsledné mapy 

1 : 25 000) je uveden v Kódu P1. 

CASE 
WHEN TYPSIL_K = 'D1' THEN 18 
WHEN TYPSIL_K = 'D2' THEN 18 
WHEN TYPSIL_K = 'M' THEN 18 
WHEN TYPSIL_K = 'D1s' THEN 18 
WHEN TYPSIL_K = 'D1v' THEN 18 
WHEN TYPSIL_K = 'D2p' THEN 18 
WHEN TYPSIL_K = 'D2v' THEN 18 
WHEN TYPSIL_K = 'Mp' THEN 18 
WHEN TYPSIL_K = 'Mv' THEN 18 
WHEN TYPSIL_K = 'S1' THEN 36 
WHEN TYPSIL_K = 'S1p' THEN 36 
WHEN TYPSIL_K = 'S1v' THEN 36 
WHEN TYPSIL_K = 'S2' THEN 12 
WHEN TYPSIL_K = 'S2p' THEN 12 
WHEN TYPSIL_K = 'S2v' THEN 12 
WHEN TYPSIL_K = 'S3' THEN 8 
WHEN TYPSIL_K = 'S3p' THEN 8 
WHEN TYPSIL_K = 'S3v' THEN 8 
WHEN TYPULICE_K = 025 THEN 8 
WHEN TYPULICE_K = 026 THEN 8 
WHEN TYPULICE_K = 925 THEN 8 
WHEN TYPULICE_K = 926 THEN 8 
WHEN TYPCESTY_K = 025 THEN 5 
WHEN TYPCESTY_K = 026 THEN 5 
WHEN TYPCESTY_K = 099 THEN 8 
WHEN TYPUSKOM_K = 026 THEN 3 
WHEN POCETKOLEJ>0 THEN 13 
WHEN VYDATTOK_K = 008 AND TYPTOKU_K = 001 THEN 3 
WHEN VYDATTOK_K = 008 AND TYPTOKU_K = 099 THEN 3 
WHEN layer = 'SilniceNeevidovana' THEN 8 
ELSE 0 

END 

Kód P1: Hromadný výpočet atributu width v programu QGIS – měřítko 1 : 10 000 



 
 

Kód pro výpočet hodnoty atributu width z datové sady DATA50 (měřítko výsledné mapy 

1 : 50 000) je uveden v Kódu P2. 

CASE 
WHEN DATA50_K = 2400000 THEN 90 
WHEN DATA50_K = 2410000 THEN 90 
WHEN DATA50_K = 2540100 THEN 90 
WHEN DATA50_K = 2540200 THEN 90 
WHEN DATA50_K = 2420000 THEN 60 
WHEN DATA50_K = 2540300 THEN 60 
WHEN DATA50_K = 2430000 THEN 50 
WHEN DATA50_K = 2440000 THEN 50 
WHEN DATA50_K = 2450000 THEN 50 
WHEN DATA50_K = 2540400 THEN 50 
WHEN DATA50_K = 2540500 THEN 50 
WHEN DATA50_K = 2500100 THEN 25 
WHEN DATA50_K = 2500300 THEN 25 
WHEN DATA50_K = 2500400 THEN 25 
WHEN DATA50_K = 2470000 THEN 12 
WHEN DATA50_K = 2480001 THEN 12 
WHEN DATA50_K = 2010000 THEN 32 
WHEN DATA50_K = 2020000 THEN 32 
WHEN DATA50_K = 2030000 THEN 32 
WHEN DATA50_K = 2040000 THEN 32 
WHEN DATA50_K = 2050000 THEN 32 
WHEN DATA50_K = 3020100 THEN 7 
ELSE 0 

END 

Kód P2: Hromadný výpočet atributu width v programu QGIS – měřítko 1 : 50 000 



 
 

Příloha 2: Návod na zprovoznění navržené aplikace 

Uvedený postup pro zprovoznění navržené aplikace je platný pouze pro systém Windows 10 ve 

verzi 64-bit (čistá instalace). Zprovoznění aplikace na jiné verzi operačního systému Windows 

bude pravděpodobně stejné nebo velmi podobné. Počítač musí být po dobu instalace aplikace 

připojený k internetu. 

Nejprve je potřeba překopírovat celou složku aplikace, která je dostupná na přiloženém 

DVD (viz Příloha 4) na disk C:/. 

Pro zprovoznění navržené aplikace je nutné mít nainstalován programovací jazyk Python. 

Funkčnost aplikace byla otestována na 64-bitové verzi Pythonu 3.7.3, jejíž instalaci lze provést 

např. spuštěním instalátoru python-3.7.3-amd64.exe, který je k dispozici ve složce 

C:/aplikace/instalace. V prvním dialogovém okně je nutné zaškrtnout možnost Add Python 3.7 

to PATH (viz Obr. P3) a poté kliknout na tlačítko Install Now. 

 

Obr. P3: Instalace programovacího jazyka Python; 
zdroj: vlastní tvorba 

Následně je potřeba nainstalovat knihovny nutné pro korektní běh aplikace. Instalace 

knihoven probíhá přes příkazový řádek operačního systému Windows, který lze spustit stiskem 

na tlačítko Start a zadáním příkazu „cmd“ do vyhledávácího okénka. Příkazový řádek je nezbytné 

spustit s administrátorskými právy (možnost Spustit jako správce). V konzoli příkazového řádku 

poté stačí postupně zadat příkazy uvedené v Kódu P3. 

01 cd C:/aplikace/instalace/ 
02 pip install numpy-1.16.4+mkl-cp37-cp37m-win_amd64.whl 
03 pip install Shapely-1.6.4.post1-cp37-cp37m-win_amd64.whl 
04 pip install GDAL-2.4.1-cp37-cp37m-win_amd64.whl 
05 pip install Fiona-1.8.6-cp37-cp37m-win_amd64.whl 

Kód P3: Příkazový řádek - instalace knihoven pro korektní běh aplikace 



 
 

Zadáním příkazů uvedených v Kódu P4 lze pak aplikaci spustit. Ovládání aplikace je 

popsáno v kapitole 5.4. 

01 cd C:/aplikace/ 
02 GUI.py 

Kód P4: Příkazový řádek - spuštění aplikace 

 

  



 
 

Příloha 3: Mapové výstupy dosažených výsledků pro jednotlivé obce 

Legenda pro všechny mapové výstupy (a-o). 

a. Rohozec (okr. Brno-venkov), 

b. Šestajovice (okr. Náchod), 

c. Velké Nepodřice (okr. Písek), 

d. Bílý potok (okr. Liberec), 

e. Karlova Studánka (okr. Bruntál), 

f. Prášily (okr. Klatovy), 

g. Červený Újezd (okr. Praha-západ), 

h. Okrouhlice (okr. Havlíčkův Brod), 

i. Přebuz (okr. Sokolov), 

j. Vadín (okr. Havlíčkův Brod), 

k. Babice (okr. Havlíčkův Brod), 

l. Mrsklesy (okr. Litoměřice), 

m. Ptice (okr. Praha-západ), 

n. Srbsko (okr. Beroun), 

o. Sutom (okr. Litoměřice). 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

Příloha 4: Obsah DVD-ROM 

Součástí této diplomové práce je DVD-ROM, které obsahuje tyto složky a soubory: 

 /aplikace/ – zdrojový kód navržené aplikace ve formě projektu z interpreteru JetBrains 

PyCharm. 

 aplikace/instalace/ – soubory potřebné pro bezchybné fungování navržené aplikace. 

 aplikace/testovaci_data/ – prostorová data obce Srbsko ve formátu GeoJSON. Složka 

obsahuje tyto soubory: 

- srbsko_buildings.geojson – polygony budov (ZABAGED, 2019), 

- srbsko_intravilan_area.geojson – polygon intravilánu (ZABAGED, 2019), 

- srbsko_rrs_zm10.geojson – linie komunikací, železnic a vodních toků v měřítku 

1 : 10 000 (ZABAGED, 2019), 

- srbsko_rrs_zm50.geojson – linie komunikací, železnic a vodních toků v měřítku 

1 : 50 000 (DATA50, 2019), 

- srbsko_stations.geojson – bod železniční stanice (ZABAGED, 2019). 

Pozn. Prostorová data ZABAGED pro katastrální území obce Srbsko jsou součástí 

ukázkového souboru této datové sady, který je bezplatně dostupný 

na <http://geoportal.cuzk.cz/UKAZKOVA_DATA/ZABAGED_POL.zip>. Datová 

sada DATA50 je bezplatně dostupná pro celé území České republiky na 

<https://geoportal.cuzk.cz/(S(kyxbypg2d4ip3c3lcy1gwg1q))/Default.aspx?mode=Te

xtMeta&side=mapy_data50&text=dSady_mapyData50&head_tab=sekce-02-

gp&menu=2290>. 

 aplikace/zdrojovy_kod_txt/ – zdrojový kód navržené aplikace ve formátu .txt. 

 vysledky/ – mapové výstupy dosažených výsledků pro jednotlivé obce. 

 abstrakt_aj.pdf – abstrakt práce v anglickém jazyce. 

 abstrakt_cj.pdf – abstrakt práce v českém jazyce. 

 text.pdf – text práce. 


