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Využití současných a historických geografických dat pro tvorbu časového 

3D modelu území Hradce Králové 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá dostupností a zpracováním historických a současných 

geografických dat a základní problematikou trojrozměrné modelace měst. Přináší přehled 

základních metod, dat a softwaru vhodného pro 3D modelaci měst v různých časových 

obdobích a též možností časové 3D vizualizace. V praktické části je popsán metodický 

postup tvorby časového 3D modelu, konkrétně katastrálního území Hradec Králové ve 

čtyřech časových období (1840, 1912, 1952, současnost). Model se skládá z terénu 

interpolovaného z vrstevnic ZABAGED a budov extrudovaných z vektorových půdorysů. 

Následná manuální modelace probíhala v CAD softwaru SketchUp.  K práci je využito 

historických map velkého měřítka, současného otofoto a OSM. Výsledkem je vizualizace 

modelu pomocí průletových animací, pohledových scén, interaktivního prohlížeče a 

prezentace na vlastně vytvořených webových stránkách a StoryMap JS. 

Klíčová slova: 3D model, SketchUp, budovy, DMR, historická data. 

 

Use of current and historical geospatial data for 3D modeling of Hradec 

Králové in different time periods 

Abstract 

This bachelor´s thesis is mainly focused on historical and current geospatial data and the 

basics of three-dimensional city modeling. It provides an overview on basic methods, data 

and software suitable for 3D city modeling in different time periods and possibilities of 3D 

visualization. The practical part describes the process of creating a 3D model in different 

time periods, namely the cadastral area of Hradec Králové in the years 1840, 1912, 1952 and 

present. The model consists of terrain interpolated from ZABAGED contour lines and 

buildings extruded from vector footprints. Subsequent manual modeling took place in 

SketchUp CAD software.  Historical large-scale maps, contemporary orthophoto and OSM 

are used for this task. The model is visualized using flyby animations, view scenes, 

interactive browser and presented on a self-created web page and StoryMap JS.  

Keywords: 3D model, SketchUp, buildings, DTM, historical data.
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1 Úvod 

Většinu informací z okolního prostředí získává člověk pomocí zraku, svět který vnímá je 

trojrozměrný. Je tedy snaha zobrazit digitální svět ve stejném formátu pro snazší pochopení 

čtenáře mapy, či uživatele aplikace. S postupným rozvojem informačních technologií 

dochází k přechodu z dvojrozměrného zobrazení na 3D (trojrozměrné). Nejprve došlo 

k rozšíření 3D technologií v oblastech CAD, počítačových hrách a simulacích (Fisher, 

Unwin, 2012). Geografické informační systémy (GIS) následují tento směr a ke geometrické 

informaci o prostoru přidávají i geografickou polohu a atributy. 3D GIS nachází využití 

v oblastech životního prostředí, geologických analýz, historických rekonstrukcí, inženýrství, 

hornictví, oceánografie, architektury, archeologie, mapováni, obrany atp. (Pilouk, 2008). 

V poslední době je 3D GIS rozšiřován i do sféry interiérového zpracování, zejména pak u 

řešení technických sítí a bezpečnostních řešení pro nejrůznější krizové situace. Největší 

uplatnění je pak zaznamenáno zejména v oblasti augmentované a virtuální reality. 

Cílem této bakalářské práce je primárně seznámit čtenáře se soudobými GIS/CAD 3D 

technologiemi. Na jejich základě pak provést rekonstrukci vybraného místa v různých 

časových fázích. Práce tedy řeší i problematiku dostupnosti historických geografických dat 

k tvorbě časových rekonstrukcí.  

Hlavním praktickým cílem práce je tedy vytvořit 3D model města Hradec Králové 

ve čtyřech časových obdobích (1850, 1900, 1950 a současnost). K poloautomatické tvorbě 

modelu bude využita kombinace soudobých a historických datových zdrojů, mezi které patří 

například katastrální mapy, ortofoto, OSM. V praktické části bude vytvořeno více typů 

rozhraní pro porovnání modelace v různých obdobích. V rámci výsledků budou tyto vybrané 

užité aplikace porovnány. Práce pak bude prezentována na vlastních internetových 

stránkách. 

Rešeršní část se bude zaobírat literárními zdroji týkajícími se problematiky 3D 

modelace a dostupností, typy a užitými daty v již existujících 3D modelech měst. Velká část 

práce pak bude věnována zejména problematice časoprostorových vizualizací v oblasti 3D 

technologií. Teoretická část bude věnována způsobům modelace, základním prvkům 

městského prostředí, a především představení dostupných historických a současných dat 

využitelných pro práci. Mimo to zde bude zmíněn nejrozšířenější software pro modelaci se 

základním popisem funkcí a jeho alternativ. 
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2 Úvod do problematiky a literární rešerše 

2.1 Třetí rozměr 

Trojrozměrný neboli 3D je zkrácená verze anglického výrazu three dimensional. V případě 

reprezentace prostorových dat se jedná o jednu z dimenzí, která definuje polohu v 3D 

prostoru osami XYZ. 2D neboli dvojrozměrný definuje polohu v 2D prostoru osami XY. 

Přechodem mezi oběma dimenzemi je 2.5D, která definuje polohu v 2D prostoru s hodnotou 

dimenzionálního atributu přiřazeného k poloze na osách XY, jako je např. hodnota 

nadmořské výšky (Raper, 1992). Podle Pilouka (2006) můžeme rozdělit dimenze na vnitřní 

a vnější. Vnitřní dimenze znázorňuje nejvyšší dimenzi modelovaného objektu, vnější 

dimenze se vztahuje k prostoru, ve kterém modelace probíhá. Podle tohoto dělení má 2.5D 

vnitřní dimenzi dva a vnější dimenzi tři, jedná se o 2D geometrii v 3D prostoru Tím se 

rozchází z definicí Rapera (1992), který prostor označuje jako 2D. Názoru že prostor by měl 

být vždy vyjádřen přirozeným číslem se zastává Dušek a Miřijovský (2009). Někdy bývá 

k základnímu dělení přidávána ještě čtvrtá dimenze 4D, která pracuje navíc s časem. 

Sjednocením prostoru a času vzniká časoprostor. 

3D modelace je proces při kterém dochází k matematické reprezentaci libovolného 

objektu v trojrozměrném prostoru. Produktem 3D modelace je 3D model. 3D modely jsou 

hojně využívány v mnoha odvětvích jako je architektura, herní průmysl, medicína atp. nebo 

také geografie, kartografie a geoinformatika. Vzhledem ke své definici může 3D model 

existovat pouze ve skutečném světě nebo být vyobrazen pomocí počítačové grafiky. 

2.2 Město 

Existují různé pojetí toho, co je to vlastně město. Slovník spisovného jazyka (2011) definuje 

město jako velké lidské sídliště, zpravidla správní, kulturní, průmyslové a obchodní 

středisko určitého územního celku. Pro modelaci města v digitálním prostředí je důležitější, 

z čeho se město skládá, aby tyto prvky mohly být replikovány. Lynch (1960) stanovil 

základní elementy města jako cesty, hrany, čtvrtě, uzly a orientační body. Základními 

komponenty virtuálního města jsou pak budovy a terén, tvořené body, liniemi, plochami a 

objemem (Batty el al., 2001). Podle Döllnera et al. (2006) města zahrnují digitální model 

terénu, modely budov a okolní prostředí. Samotný obsah města především závisí na účelu 

modelace, dva hlavní směry využití jsou vizualizace a provádění prostorových analýz.   
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2.3 3D modelace měst 

Základní pojem 3D modelace v prostředí GIS je řešen v dizertační práci Integrated 

modelling for 3D GIS od Pilouka (1996), od stejného autora pochází publikace Spatial Data 

Modelling for 3D GIS z roku 2008, která se snaží vytvořit rámec pro modelaci prostorových 

dat v GIS. Zabývá se vývojem do té doby, 2D a 3D prezentací dat, základům modelování a 

značná část je věnována digitálnímu modelu terénu a nepravidelným trojúhelníkovým sítím 

(TIN).  

Pomocí případových studií je znázorněn pokrok v 3D GIS v díle Developments in 

3D Geo-Information Sciences (Neutens, Maeyer 2010). Na oblast města je zaměřena studie 

snažící se navrhnout nástroj pro jednoduchou geometrickou vizualizaci budov přímo 

v Google Earth. Motivací za tvorbou je snaha sjednotit pohledy z různých odvětví jako je 

územní plánování a obnova. Autoři dospěli k prototypu založeném na jazyku Java, který 

pracoval s půdorysy budov, počtem pater a jejich výškou. Na základě toho byl nástroj 

schopný ve velkém měřítku automaticky tvořit bloky budov na virtuálním glóbu Google 

Earth. Studie zkoumající možnosti implementace 3D modelů měst do navigace řeší problém 

viditelnosti budov. Cílem je generovat viditelné 3D orientační body v mapě při navigování. 

Kombinací 3D bufferu, analytických operací a vypočítáním nejkratší cesty do cíle byla 

aplikace schopná v mapě zobrazovat pouze orientační body, které jsou zrovna pro uživatele 

viditelné v reálném světě. Tím byly značně sníženy hardwarové a pamětové nároky. Další 

studie zaměřena na 3D modely měst navrhuje pokročilejší a interaktivní webový prohlížeč. 

Webová perspektivní prohlížecí služba umožňuje generovat 2D snímky z perspektivního 

zobrazení 3D virtuálních měst, má však omezené vizualizační a interakční schopnosti. 

Problém byl vyřešen navrhnutím extenze, která přidala vizualizační tematickou vrstvu a 

dodatečnou službu, která byla schopna vyžadovat prostorové a tematické informace.   

Mezi odborná recenzovaná periodika, kde bývají vydávány články z oblasti 3D GIS 

patří Computers, Environment and Urban Systems, ISPRS Journal of Photogrammetry and 

Remote Sensing, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial 

Information Sciences, Computer-Aided Design, Energy and Buildings. Příkladem článků 

z daných periodik mohou být studie od Guldmann, Park (2019), Heo et al. (2013), 

Kedzierski, Fryskowska (2015), kteří se zabývají různými metodami zpracováni LIDAR 

(Light detection and ranging) dat pro tvorbu modelů zástavby. Selcuk, Yalcin (2015) 

využívají leteckou fotogrammetrii proFgis model města Konya v Indii, Jarzabek-Rychard, 
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Karpina (2016) ke snímání používají bezpilotní letadlo. Automatickou metodu generace 

modelů měst ze současně existujících dat využitím CAD (Computer-Aided Design) softwaru 

se snaží navrhnout Over et al. (2010) nebo Lu et al. (2011). Biljecki et al. (2017) zjišťuje do 

jaké míry je možné tvořit modely měst bez znalosti výšek pomocí jejich odhadu různými 

metodami. Problematika je podrobněji rozebrána v kapitole 3.3.1 Estimace výšek budov. 

Fisher, Unwin (2012) se věnují propojení 3D modelů měst a virtuální reality, kterou 

vidí jako budoucnost vizualizace. Případová studie je zaměřena na rekonstrukci historického 

města a artefaktů thajského Ayutthaya a následnou vizualizaci pomocí průletových animací 

a snímků. Kromě městského prostředí je v díle Virtual Reality in Geography věnována 

pozornost přírodnímu a okolnímu světu. Dalším dílem řešící problematiku virtuální reality 

a geografie je Oršulák a Pacina (2012) v publikaci 3D modelování a virtuální realita, 

virtuální realita podle nich dodává geografickému výzkumu ideální umělý obraz světa a na 

oplátku geografie je zdrojem tematického obsahu.  

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Univerzity Karlovy pod vedením 

pana docenta Štycha (2019) se spolu s Muzeem Jílové u Prahy podílela na 3D rekonstrukci 

románské a gotické fáze zaniklého území Ostrovského kláštera. Na dané katedře vzniklo 

značné množství bakalářských a diplomových prací zabývající se problematikou 3D 

modelace budov. V oblasti Albertova se jedná o tvorbu budov univerzitního kampusu 

(Peterková, 2012), budovy děkanátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (Bačo, 

2012) nebo interiéru (Maceška, 2018) té samé budovy. Metodou laserového skenování byl 

vyhotoven model Bílé věže v Hradci Králové (Lagner, 2012), fotogrammetrie byla využita 

pro model prostorového zámku Spálené Poříčí (Paseka, 2013). Zároveň je snaha 

reprezentovat prostředí, jak se měnilo v čase. Rekonstrukci zaniklých sídel v českém 

pohraničí a vojenských újezdech se věnoval Jelének (2010), v středním Povltaví Andrštová 

(2012), v Dobříší Koucká (2011). Vizualizací rekonstruovaných sídel ve 3D ve webovém 

prostředí se zabýval Kryshenyk (2013). 

Na jiných vysokých školách v Česku byly zpracovány podobné práce. Dědková 

(2012) zkombinovala 3D rekonstrukci obce Čistá s jejím hodnocením pomocí Eye-Tracking. 

Vývoj digitálního historického modelu města byl sledován na Masarykově Univerzitě 

v Brně (Kneblová, 2019). Frantál (2016) se na Českém vysokém učením technickém zaměřil 

na procedurální modelování měst vyvíjejících se v čase.  
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2.3.1 Existující 3D modely měst v prostředí webu 

Mapy.cz od Seznamu ve spolupráci s Melown Technologies vytvořili fotogrammetrický 3D 

model kompletního území Česka (Obr. 1 - vlevo), který vznikl kombinací nadhlavních (12,5 

cm/pixel) a šikmých (10 cm/pixel) leteckých snímků a pokročilé 3D vizualizační platformy 

VTS3D pro vývoj 3D mapových aplikací. Umožňuje fúzi 2D a 3D prostorových dat, 

interaktivní streamování a renderování digitálního modelu krajiny ve webovém prostředí. 

Fotogrammetrie byla také využita při tvorbě nejvýznamnějších českých měst 

s budovami, terénem a vybranými krajinnými prvky ve virtuálním glóbu Google 

Earth (Obr. 1 - vpravo). Sloučeny byly letecké snímky snímané pod úhlem 45° a družicové 

z různých datových zdrojů: SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO DigitalGlobe GEODIS 

Brno, Landsat/Copernicus. 

 OSM (OpenStreetMap) mají své vlastní modely budov v městské zástavbě OSM 

Buildings. Využitím atributů s informacemi o výšce budovy, počtu pater a tvaru střechy 

přiřazeným k 2D půdorysům budov jsou automatickou modelaci půdorysy extrudovány do 

požadované výšky. Model pokrývá území celého Česka.  

Apple Maps mají dva různé modely měst. Pro Prahu a Brno je dostupná funkce 

Flyover, pomocí niž lze z ptačí perspektivy prohlížet, natáčet a pohybovat se 

ve fotorealistickém 3D modelu města. Nejvýznamnější města mají navíc k funkci Flyover 

blokový netexturovaný 3D model budov. Zajímavostí je, že 3D zobrazení lze použít i 

v navigačním módu a usnadnit si tak orientaci ve městě. 

V regionálním měřítku mají své vlastní modely dvě největší česká města Praha a 

Brno. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy s daty od ČÚZK (Český úřad 

zeměměřický a katastrální) poskytuje veřejnosti k prohlížení 3D model Prahy 

(Obr. 2 - vlevo). Model narozdíl od předchozích není texturován, jinak bílé budovy 

Obr. 1: 3D pohled na historické centrum Prahy na webu Mapy.cz a Google Earth  

Zdroj: Seznam.cz, Google, vlastní zpracování 
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s přesností minimálně 0,5 metru je možné tematicky obarvit podle podlažnosti, využití 

území nebo vlastnictví. Vyobrazena je zde také zeleň a terén s přesností minimálně 1 metr. 

Model vznikl z leteckých měřických snímků a je pravidelně aktualizován. Kromě zeleně jsou 

modely v různých dostupných formátech ke stažení z geoportálu Prahy jako otevřená data 

(IPR PRAHA, 2019). 

Brno je vyobrazeno hned v několika časových obdobích. Současná zástavba s menší 

úrovní detailu pochází z roku 2017. Vybrané památkové oblasti jsou podrobněji vyobrazeny 

i se střechami v urbanistickém modelu z roku 2012 (Obr. 2 - vpravo). 3D modelům budov 

od Statutárního města Brno vzniklých z leteckých měřických snímků byly přiřazeny 

informace z RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), podklad tvoří terén 

DMR5G (Digitální model reliéfu 5. generace) a ortofoto ČÚZK nebo podkladová 

topografická mapa od ESRI.  

2.3.2 Město v čase 

Společnosr Archaia Brno stojí za projektem, který vznikl v rámci Internetové encyklopedie 

dějin Brna. Historický model rekonstruuje podobu zástavby Brna v roce 1645 a 14. a 18. 

století. Pramenů pro rekonstrukci bylo dostatečné množství. Jako zdroj posloužila obrazová 

dokumentace, historické mapy, stabilní katastr, písemné prameny a v neposlední řadě také 

archeologický výzkum. V budoucnu je v plánu rozšířit model o zástavbu vně hradeb, 

informační bubliny a nahradit podkladové mapy za kvalitnější. V současné době se skládá 

z terénu pokrytého podkladovou vrstvou a budov se střechami. Model je prezentován na 

webových stránkách, kde se také nachází jednotlivé modely ke stažení ve formátu KMZ. Pro 

vizualizaci modelu v čase byl zvolen Google Earth. Najednou lze nahrát všechny modely a 

zaškrtáváním políčka určit, který zrovna má být zobrazen. Zobrazit jde několik modelů na 

sobě či při přepínáním pozorovat k jaké změně došlo mezi modely v čase 

(Archaia Brno, 2019). 

Obr. 2: 3D model Prahy tematicky vybarven a urbanistický model Brna 

Zdroj: IPR Praha, Statutární město Brno, vlastní zpracování 
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Polské město Lublin bylo zvěčněno ve čtyřech časových obdobích v rámci projektu 

Lublin 2.0 – Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta. Projekt byl realizován v rámci 

příprav na oslavu 700. výročí Lublinu. Pro rekonstrukci ve 14. století se základem stály 

hypotézy archeologů, historiků a geografů, protože nebyly dochovány žádné vhodné 

prameny. Z období 16. století již existovaly obrazy zobrazující město. S časem postupně 

docházelo k přibývání datových zdrojů. V 18. století posloužily pro tvorbu obrazy, rytiny a 

první kartografická díla. Posledním obdobím modelace byla 30. léta 20. století, zde hlavním 

zdrojem byly fotografie z ptačí perspektivy a mapa z roku 1928 znázorňující okresy a ulice 

města. Vizualizovány byly jednotlivé modely, ale i artefakty z archeologických vykopávek. 

Vytvořeny byly foto/video výstupy a možnost 3D prohlížení přes Unity Web Player. Pro 

uživatele mobilních telefonů byla vytvořena aplikace s průvodcem v augmenotvané realitě 

(Teatrnn, 2019) 

Ve světovém měřítku stojí za zmínku například projekt Rome Reborn, celých 20 let 

vznikal 3D digitální model města Řím snažící se poukázat na vývoj od doby bronzové po 

středověk. Vytvořeny byly aplikace a videa prezentující prohlídku města ve virtuální realitě. 

Nejvýznamnější historické budovy byly vytvořeny s vysokou úrovní detailu. V současné 

době jsou veškeré výstupy pro osobní počítače a virtuální headsety přístupné veřejnosti, 

kromě trial verze jsou však placené. Pro vizualizaci bylo využito Unity Web Player, 

interaktivního 3D prohlížeče (Flyover Zone, 2019). 

2.3.3 CityGML 

Pro sjednocení přístupů k modelaci 3D objektů a měst vznikl v roce 2002 CityGML. Jeho 

tvůrci jsou členové SIG 3D (Special Interest Group 3D) v Německu, jedná se o skupinu více 

než 70 společností, které pracují na vývoji a komerčním využití 3D modelů. Do té doby byla 

hlavním účelem většiny 3D modelů měst grafická nebo geometrická vizualizace, nebyl 

kladen důraz na topologický aspekt a modely nemohly sloužit k analýzám či tematickým 

dotazům. Jejich cílem bylo nalézt společné východisko a časově či finančně usnadnit využití 

3D modelů měst i v jiných různých ne čistě geografických odvětvích, jako je například 

turismus, mobilní komunikace, architektura (OGC, 2012).   

CityGML je otevřený datový model, který slouží pro reprezentaci městských 3D 

objektů, definuje jejich třídy a vztahy s ohledem na geometrické, topologické, sémantické a 

vzhledové vlastnosti.  Přes různé aplikace umožňuje bezztrátovou výměnu informací mezi 

GIS a uživateli. Je založen na formátu XML a implementován jako aplikační schéma GML3 
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(Geography Markup Language 3) - mezinárodní standart pro šifrování a šíření polohových 

dat stanovených OGC (Open Geospatial Consortium) a ISO TC211. Součásti je geometrický 

a tematický model, základní třídou všech objektů je CityObject, od kterého všechny ostatní 

objekty přebírají své vlastnosti. Geometrický model vymezuje geometrické a topologické 

vlastnosti prostorových objektů. Tematický model přebírá informace z geometrického 

modelu a využívá je pro znázornění různých tematických částí jako reliéf, budovy, vegetace, 

vodní plochy, objekty transportu a městský nábytek (OGC, 2012).  

CityGML rozlišuje pět úrovní detailu (LOD – Level of Detail) (Obr. 3) městských 

3D objektů a terénu. Od jedno měřítkových modelů bez topologie až po velice komplexní 

více škálové modely s topologií. Se zvyšujícím se LOD dochází k detailnějšímu 

geometrickému vykreslení objektů a tematickému obohacení. Jeden CityGML soubor může 

současně obsahovat více LOD reprezentací pro jednotlivé objekty (OGC, 2012). 

Nejjednodušší úrovní je LOD0, která znázorňuje 2.5D DMR, který může být překryt 

leteckým snímkem nebo mapou, a půdorysy budov. LOD1 je blokový model skládající se 

z hranolovitých budov s rovnou střechou. LOD2 má rozlišitelnou strukturu střechy a 

tematicky rozdílné plochy. Může zde být také vyobrazena vegetace. LOD3 se přibližuje 

architektonickým modelům s detailními strukturami střech a stěn, balkonů, vegetace, 

objektů transportace a komponentů LOD3. LOD4 přidává vnitřní strukturu 3D objektů 

(OGC, 2012). 

Klasifikace LOD podle CityGML se stala standardem od svého vzniku. Existuje však 

více rozlišení od autorů jako Thieman (2003), Schilcher et al. (1998) (cit. v Biljecki et al., 

2014), které jsou v konfliktu se standardem CityGML. Jednotlivé komerční firmy nabízejí 

produkty se svými vlastně definovány LOD. Biljecki et al. (2014) se snaží formalizovat 

koncept LOD, kterému chybí přesná definice, specifikace a univerzální standart. V současné 

době mezi sebou jednotlivé koncepty LOD nemohou být porovnávány. Navrhuje definici 

Obr. 3: LOD podle CityGML  

Zdroj: Biljecki et al (2016) 
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LOD jako úroveň jeho prostorově-sémantické přilnavosti k odpovídajícími výřezu reality. 

Když je LOD rozložen na tyto kvantifikovatelné komponenty, pak je možné přímé porovnání 

jednoho či více LOD. Zároveň klade důraz na kontinuitu. 

Alternativním způsobem uchování a šíření modelů měst je geodatabáze. Příkladem 

může být 3D City Database. Geodatabáze umožňuje uchovávat a spravovat virtuální 3D 

modely měst a zároveň funguje jako klasická prostorová databáze. Příkladem může být 

model hlavního města Berlína, který se skládá z více než půl milionu objektů a pokrývá 

rozlohu celého města. Bývá označována jako CityGML, protože implementuje schémata 

daného standartu a lze v ní uchovávat i více škálové modely. 3DCityDB může být přímo 

exportována do dalších výměnných formátů sloužící pro 3D modely. Mezi ně můžeme 

zařadit soubory KML, DAE, VRML, X3D, 3DS (3DCityDB, 2019). 
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3 Současné metody 3D modelace měst 

Dva základní přístupy dělí modelaci 3D městského prostředí podle automatizace a způsobu 

tvorby modelu (Selcuk, Yalcin, 2015). Pro dosažení nejlepšího výsledku může v praxi dojít 

ke kombinaci několika metod najednou. Následující část se zabývá bližším specifikováním 

těchto metod a základních prvků města, budov a terénu. 3D modely lze dělit i podle mnoha 

jiných faktorů mezi něž patří využití, podkladová data či míra detailu (LOD). 

3.1 Automatizace 

Podle automatizace můžeme modely dělit na: manuální, poloautomatické a automatické.  

Manuální neboli ruční metody se hodí pro menší lokální oblasti. Modelace nejčastěji 

probíhá v CAD softwaru, výsledek modelace je závislý pouze na daném uživateli a jeho 

časových možnostech. Frantál (2016) zmiňuje, že aby byl tvůrce schopen vytvořit kvalitní 

model, musí být umělecky nadán a hlouběji rozumět modelovacímu programu, který často 

bývá velmi složitý a dlouho trvá se sním naučit pracovat.  

Se zvětšujícím se územím a zvyšujícím se množství dat je vhodné přistoupit 

k částečné či úplné automatizaci. Automatické modely jsou založeny na procedurálním 

modelování, které využívá algoritmů s uživatelsky definovanými vstupními parametry pro 

tvorbu 3D modelu, procedurální modely poskytují mnoho výhod vzhledem ke své efektivitě, 

která je dána časovou, cenovou, výpočetní a lidskou nenáročností (Koucká, 2015). Oproti 

manuální metodě může však býti těžké dosáhnout výsledku, které si uživatel představuje. Ze 

zadaných vstupních parametrů nelze přímo reflektovat konečný vzhled, modelovat lze však 

opakovaně a změnou vstupních parametrů vytvořit na původních datech více modelů. Jeden 

z prvních automatických systémů pro tvorbu celých virtuálních měst byl prezentován 

Parishem a Muellerem (2001), na základě uživatelem poskytnutých vrstev o daném prostředí 

(fixní populace, terén) a souboru gramatických pravidel založených na přírodně sensitivním 

L-systému bylo vygenerováno rozložení ulic a jednoduché budovy.  

Poloautomatické metody pak kombinují oba zmíněné přístupy dohromady.  Hanušová 

(2007) si stanovila za cíl poloautomatickou metodou generovat 3D modely budov ze 

stavebního pasportu. Extruzí do výšky se jí podařilo zautomatizovat proces tvorby podlaží, 

oken a dveří Stavební prvky jako jsou střechy a rampy však musely být zakreslovány 

manuálně.  
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3.2 Způsoby modelace 

Mezi základní metody sběru dat pro modelaci městských prostředí patří pozemní měření, 

GNSS (Globální navigační polohový systém), fotogrammetrie, DPZ (Dálkový průzkum 

Země) (Batty el al., 2001). Pozemní měření je metoda zaměřená na zachycení detailů, 

poskytuje vysokou přesnost a flexibilitu. GNSS nám umožňuje získat data o geografické 

poloze, míra přesnosti závisí na použitém přístroji a faktorech okolního prostředí. V hustě 

zastavěných městských oblastech bývá problém s blokováním a odrážením signálu. 

K zpřesnění signálů bývá využíváno pozemních stanic. Poloha stanice je známá, 

porovnáním s vypočtenou polohou může dojít ke korekci. Podle GNSS lze zaměřit půdorysy 

budov, linie cest či vertikální struktury. Fotogrammetrie je zaměřena na vizuální stránku, až 

poté lze z ní extrahovat geometrická data. Nabízí vysokou přesnost polohových a 

obrazových informací. Mezi využitelnými metody DPZ je LIDAR, radar či letecká 

fotogrammetrie. V městské zástavbě se často vyskytují stíny a zakrytá místa, které působí 

problémy při snímání. Mezi daty pocházejícími z jednotlivých zdrojů bývá problém 

kompatibility. 

3.2.1 CAD modelace 

Metodou CAD modelace je v tomto případě myšlena ruční, automatická nebo 

poloautomatická tvorba 3D modelu využitím základních geometrických prvků ve vybraném 

CAD softwaru. Model může vycházet z dostupných podkladových dat nebo se může jednat 

o objekt naší fantazie ve skutečném světě neexistující. 

V mnoha softwarech může být 3D budova vytvořena jednoduchou extruzí půdorysu 

(anglický nazývaný footprint). Tento model Tomášek (2011) nazývá prizmatický, vychází 

z 2D mapových podkladů a výškových údajů. Vytažením vznikne jednoduchý model s 

úrovní detailu LOD1, který nezohledňuje ostatní prvky prostředí. Reálnějšího zobrazení 

může být dosaženo texturováním modelu z leteckých či pozemních snímků. Pomocí CAD 

lze však tvořit i detailní městské prostředí s vysokými nároky na přesnost. 

3.2.2 Fotogrammetrie 

Fotogrammetrie se zabývá zjišťováním geometrických vlastností. polohy objektů a jejich 

změn z fotografických měřických snímků a obrazových záznamů (VÚGTK, 2019). Můžeme 

rozlišit fotogrammetrii jedno snímkovou, dvou snímkovou či více. Dvou snímková 

stereofotogrammetrie využívá stereoskopického vidění a měření, umožňuje nám vidět 

prostorově, tedy ve 3D. Snímáním objektu z více úhlů jsou nalezeny společné body a pomocí 
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triangulace je vypočítána jejich pozice v prostoru. Z mračna bodů je vytvořena polygonální 

síť, která již reprezentuje samotný povrch a geometrii objektu. Snímky mohou pocházet ze 

satelitní, letecké i pozemní fotogrammetrie a následně být znovu využity jako textura.  

3.2.3 LIDAR 

LIDAR je metoda průzkumu Země založena na měření vzdálenosti k objektu pomocí světla 

ve formě pulsujícího laserového paprsku. Podle vlnové délky paprsku ho můžeme dělit na 

topografický a batymetrický. Topografický většinou využívá blízkého infračerveného pásma 

pro měření pevniny (George, Hans-Gerd, 2010). Spolu s další kombinací dat dokáže 

generovat precizní 3D informaci o tvaru Země včetně objektů na něm a povrchu ve formě 

mračna bodů s definovanými souřadnicemi. Stejně jako u fotogrammetrie lze z mračna bodů 

následně vytvořit polygonovou síť. Pomocí filtru lze detekovat jednotlivé části prostředí a 

případně z nich extrahovat informace o 2D půdorysu či výšce budovy. Bonzcak, Kontokosta 

(2019) výšku budovy z LIDAR počítají jako rozdíl mezi DMR a nejvyšším naměřeným 

bodem budovy. Metoda laserového skenování je poměrně drahá a pracuje s obrovským 

množstvím dat, po korekci poskytuje však velice přesná data.  

3.2.4 Radarová interferometrie 

Radar vysílá mikrovlnné záření na vlnové délce 1 mm až 1 m. Frekvence záření umožňuje 

signálu proniknout i přes mlhu, oblaka a déšť a podpovrchovou vrstvu země. Data se skládají 

ze složky intenzitní a fázové, která udává vzdálenost radaru od bodu na zemském povrchu 

(Gisat, 2019). Na základě rozdílu ve fázi při měření stejného místa ze dvou odlišných poloh 

lze zjistit relativní výškové rozdíly. (Dobrovolný, 1998). Metoda je v modelaci využitelná 

především pro tvorbu digitálního modelu reliéfu, převedením relativních výšek na 

nadmořské.   

3.3 Metody tvorby modelací budov 

Budova jako trojrozměrný objekt může být reprezentována povrchově nebo objemově. 

Objem je založen na vnitřní struktuře objektu, která je popsána solidní informací. Pro 

vizualizaci v GIS však není příliš vhodný, neboť neobsahuje přímo vykreslitelná 

geometrická primitiva, jako jsou body či hrany (Brůha, 2017). Byl vyvinut pro konstruktéry 

pro vytváření modelů těles. Mezi povrchové reprezentace patří grid, hraniční reprezentace, 

plošková reprezentace a tvarová reprezentace (Pilouk, 2008). Z nichž nejpoužívanější pro 

3D objekty jako budovy je hraniční reprezentace (boundary representation, B-rep). Spočívá 

v popisu množiny hraničních bodů – hranice. Na rozdíl od objemové reprezentace nenese 
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informace o vnitřních bodech tělesa. K popisu hranice tělesa používáme základní prostorové 

prvky, jakými jsou body, úsečky a části rovinných ploch (Žára, 2004). 

3.3.1 Estimace výšek budov 

Měření výšek budov v terénu pomocí LIDARu či stereoskopického ortofoto je časově, 

finančně a prostředkově náročné. Z těchto důvodů se hledají nové metody, které dokáží 

pracovat se současně volně dostupnými daty a zároveň uspokojit nároky na přesnost 

v závislosti na dalším využití. Základní nekonvenční metody odhadu můžeme dělit do tří 

skupin: 1. dle atributů, 2. využití lokálních regulací pro výšku budov, 3. výpočet z délky 

stínu (Biljecki, et al., 2017).   

Datasety půdorysů budov často obsahují velké množství atributů, jejichž vhodnou 

kombinací lze odhadnout výšku budovy. Nejčastěji se pracuje pouze s počtem podlaží, 

jejichž výška se v průměru pohybuje od 2,8 do 3,5 metru. Biljecki et al. (2017) v metodě 

řízeného učení Random Forest používají až deset různých prediktorů-atributů, např. stáří 

budovy, počet podlaží, využití budovy atp. Model spočítá výšku kombinací různých atributů. 

Nejpřesnějších výsledků při co nejmenším množství atributů bylo dosaženo kombinací počtu 

podlaží, stáří budovy a vnitřní plochy budovy.  

Kvůli estetice a životnímu prostředí mají města regulace pro maximální výšku budov.  

Většina budov koresponduje s nejvyšší dovolenou výškou. Pro úsporu místa stavební 

společnosti využívají těchto omezení do posledního centimetru.  

Stín vzniká, pokud objekt částečně či úplně pohlcuje přímé dopadající sluneční záření. 

Výpočet výšky budovy je prováděn na základě znalosti trigonometrického vztahu mezi 

výškou budovy a délkou jejího stínu na družicovém snímku. Potřebné údaje k výpočtu, mezi 

které patří azimut slunce a družice, čas a datum pořízení, lze manuálně změřit ve snímku 

nebo odečíst z metadat. Délku stínu lze manuálně měřit např. pomocí nástrojů dostupných v 

programu Google Earth. Pro dosažení vysoké přesnosti se musí jednat o oblast bez vegetace, 

se sklonem terénu do 3° a výškou budov menších než 20 metrů Earth (Qi, Zhai, Dang 2016). 

Liasis, Stavrou (2016) se zaměřují na automatizovanou metodu detekce stínů ze snímku. 

Spektrální a prostorovou analýzou snímku je vytvořen Gabor filtr, který zvýrazňuje stíny a 

snižuje heterogenitu. Následně za pomocí aktivního segmentačního modelu jsou vytvořeny 

kontury, které dělí snímek na základě radiometrických vlastností snímku. Oblasti stínu jsou 

vlivem použitého filtru relativně homogenní a jejich radiometrické vlastnosti mohou být 
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reprezentovány globální konstantou. Na rozdíl od předešlé metody je automatická metoda 

vhodná i pro větší heterogenní oblasti s vegetací.  

3.4 Zpracování terénu pro modelaci měst 

Při modelaci městského prostředí je v mnoha případech počítáno s tím, že terén je plochý a 

samotná jeho modelace bývá zanedbávána vzhledem k měřítku Hlavní pozornost bývá 

věnována třetímu rozměru městských objektů. Vhodným zobrazením nadmořských výšek 

zemského povrchu však můžeme dosáhnout přesnějšího a reálnějšího zobrazení. Terén 

pokrytý tematickou vrstvou nebo texturou sloužící jako podkladová vrstva zvyšuje stupeň 

realizmu (Kadlčíková, 2007). 

Digitální model reliéfu (DMR) a digitální model terénu (DMT) jsou zaměnitelné 

pojmy vyjadřující digitální reprezentaci zemského povrchu v paměti počítače, složené z dat 

interpolačního algoritmu, které umožňují odvozovat výšky v mezilehlých bodech (VÚGTK, 

2019). V závislosti na dostupných datech a použité metodě interpolace se liší svojí přesností, 

v ideálním případě by měl DMR skutečný terén kopírovat. V anglické literatuře jsou 

označovány jedním termínem DTM (Digital terrain model). 

Vrstevnice, TIN či grid jsou pouze různé druhy reprezentace digitálního modelu 

reliéfu. Samotný DMR nemusí být při práci nijak vizualizován, je však nutné, aby byl 

spočítán a připojen (Pacina, 2014). 

Digitální model reliéfu pracující výhradně s nadmořskými výškami bodů se nazývá 

digitální výškový model (VÚGTK, 2019). V anglickém jazyce je označován termínem 

Digital Elevation Model (DEM) a označuje soubor nadmořských výšek ve vrcholech gridu 

vytvořeného v pravidelných intervalech souřadnic x a y národního referenčního 

souřadnicového systému (VÚGTK, 2019). Pokud jsou se zemským povrchem vyobrazeny i 

všechny objekty na něm, jako např. budovy a vegetace, jedná se o digitální model povrchu 

(DMP). Extrahováním všech objektů mimo terénu vzniká DMR. 

Digitálním modelem krajiny (DMK) rozumíme minimálně čtyřrozměrné, počítačem 

generované schéma vybraného segmentu krajinné sféry zachycující ve zjednodušené, avšak 

integrované podobě jeho základní strukturní a dynamické rysy (Kolejka, 2013). Skládá se ze 

samotné vrstvy reliéfu, atributů reliéfu a antropogenních vlivů na krajinu. Čtvrtým přidaným 

rozměrem je čas. 
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Digitální model území (DMÚ) je soubor modelu reliéfu krajiny a integrovaných 3D 

objektů. Objekty jsou katalogizovány pomocí druhu a obsahují informace o topologii a 

atributy.  Příkladem digitálního modelu území je ZABAGED (Základní báze geografických 

dat), komplex dat pro sběr, zpracování, aktualizaci a distribuci digitálních informací o území 

(VÚGTK, 2019). 

3.5 Ostatní prvky města 

Znázorněny mohou být i další objekty vyskytující se ve městech, mezi které můžeme 

například zařadit vegetaci, vodní plochy, generické městské objekty a atributy či dopravní 

infrastrukturu ve formě 3D či grafové struktuře. Zmíněné objekty odpovídají standartu 

CityGML. Kromě venkovních objektů může modelace probíhat i v interiéru. Maceška 

(2018) se zabýval modelací interiéru budovy albertovského kampusu. 
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4 Historická i současná data pro zpracování 3D modelů měst 

4.1 Zdroje pro budovy a objekty 

Dnešní svět je zahlcen nepřeberným množství dat. V současnosti je většina uchovávaná 

v elektronické podobě a je tak přímo využitelná pro zpracování při modelaci. Archiválie, 

které jsou stále častěji digitalizovány, nám poskytují cenné informace o vzhledu krajiny 

v minulosti. Historická data lze s využitím informačních technologií porovnávat a 

kombinovat se soudobými zdroji, zabývat se změnou v čase. Zmíněny jsou nejhlavnější 

datové zdroje týkající se území Česka. V případě historických zdrojů je poukázáno na 

archiválie, historické a katastrální mapy ze kterých lze získat potřebné informace o půdorysu 

budov, jedná se o mapy velkého měřítka s dostatečnými detaily. Letecké měřické snímky 

jsou jak zdroj historický, tak použitelný v současnosti pro tvorbu fotogrammetrických 3D 

modelů.  

4.1.1 OSM 

OSM je projekt, na kterém se podílí dobrovolníci z celého světa. Základem je mapový portál 

založen na shromážděných datech. Z hlediska autorských práv se jedná se o tzv. open data 

(otevřená data), veškerá jsou bezplatně volně dostupná pod podmínkou uvedení zdroje. 

Webová stránka openstreemap.org nabízí přímou možnost exportu vybraného území ve 

formátu OSM, velikost nesmí přesáhnout 0,25 čtverečních stupňů a nesmí obsahovat více 

než 50000 uzlů. OSM je binární formát postavený na XML. Data jsou ukládána jako uzly, 

cesty, relace a k nim jsou přiřazené atributy. Jedná se o vlastní formát sloužící především k 

distribuci těchto dat, pro jiné účely bývá zřídka využíván. Pro stažení většího množství dat 

v jiných formátech existuje možnost využití Planet OSM, Geofabrik Downloads 

(OSM, 2019). 

Většina budov obsahuje potřebné tagy s informacemi o využití budovy, výšce a počtu 

podlaží, které částečně přebírá z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Na 

webových stránkách osmbuildings.org je k dispozici vizualizace ve 3D. Data ve formátu 

GEOJSON jsou pro osobní účely volně dostupná. Pro komerční využití jsou poskytována 

prémiová data a služby, je však nutné za ně zaplatit. 

4.1.2 Katastrální mapy 

Registr Územní identifikace a nemovitostí ve správě ČÚZK poskytuje po katastrálních 

území jako otevřená data prvky správního a územního členění mezi něž patří budovy, 

katastrální parcely, územní správní jednotky a adresy.  Data je možné prohlížet přes dálkový 
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přístup do Katastru nemovitostí nebo stáhnout ve vektorových formátech SHP, DGN, VFK, 

VKM v souřadnicovém systému S-JTSK Křovák EN (Systém jednotné sítě trigonometrické 

katastrální Křovák East North) (ČÚZK, 2010). 

4.1.3 Otevřená data měst 

Větší města často nabízí na svých portálech otevřená data pro své obyvatele. Otevřená data 

mají neomezené podmínky užití a jsou volně dostupná přes dálkový přístup v otevřeném a 

strojově čitelném formátu. Veškerá otevřená data by měla být evidována v Národním 

katalogu otevřených dat, který tak slouží jako centrální zdroj pro tento typ dat. V roce 2017 

poskytovalo 37,5 % měst s více než 20000 obyvateli otevřená či téměř otevřená data (OD, 

2019). 

Příkladem může být hlavní město Praha, které nabízí datové sady polygonů budov, 

relativních a absolutních výšek budov a 3D model zástavby. Absolutní a relativní výšky 

budov jsou zaznamenány v klasifikovaném rastru, který vznikl z digitálního modelu 

zástavby a v případě odečtení relativních výšek budov nad terénem bylo využito DMT. 

Dostupné jsou ve formátech TIFF A TFW. Kombinací fotogrammetrie a poloautomatické 

modelace v CAD softwaru vznikl 3D model budov na celém území města. Minimální 

přesnost se pohybuje kolem 0,5 metru. Dostupný je ve formátech 3D SHP, DWG, DGN, 

MULTIPATCH po mapových listech 1:5000 (Geoportál Praha, 2013).  

4.1.4 Historické zdroje 

Nejstarší plány měst a mapy českého území můžeme nalézt ve Sbírce map a plánů do roku 

1850 ve správě ČÚZK (ÚAZK, 2019). Dalším zdrojem jsou webové stránky projektu 

OldMapsOnline, který spolupracuje s mnoha institucemi, mezi něž patří i Mapová sbírka 

Přírodovědecké fakulty UK. Cílem bylo vytvořit obsáhlý online repositář s historickými 

mapami z celého světa (OMO, 2019). VÚGTK a Historický ústav Akademie věd České 

republiky se v rámci projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví podílely na vzniku 

virtuální mapové sbírky. Jedná se především o mapy, atlasy a glóby z 18. a 19. století, 

regionálního i státního měřítka (VÚGTK, 2016). 

Originální mapy Stabilního katastru pochází z roku 1826 až 1843 pro území Čech a 

1824 až 1836 pro území Moravy a Slezska. V měřítku 1:2880 zobrazují stav českého území 

v době Rakouského císařství a Rakousko-Uherska. Mapy byly tvořeny v ruce na různě velké 

mapové listy podle jednotlivých katastrálních hranic obce při přímém měření v terénu. 

Použit byl Gusterbergský souřadnicový systém pro území Čech a Svatý Štěpán pro Moravu 
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a Slezsko. Rozlišené jsou zde barevně kostely, významné budovy, zděné budovy, nezděné 

budovy (roubene-spalné) a zříceniny. Celý katastrální operát se kromě měřického operátu 

(originální mapy) skládá z vceňovácího operátu s informacemi o druhu pozemku podle 

kultur a pěstovaných plodin na základě jehož byla počítána pozemková daň a písemného 

operátu s udají o jednotlivých parcelách (ČÚZK, 2010). 

Císařské povinné otisky stabilního katastru byly původně určeny k archivaci 

v Centrálním pozemkovém katastru ve Vídni. Oproti stabilnímu katastru neobsahují 

dodatečné zákresy, proto jsou velice žádaným produktem. Část zobrazující území Sudet, 

které bylo v roce 1938 připojeno k Německé říší nebyla zachována (ČÚZK, 2010). 

Katastrální mapy evidenční jsou založeny na mapách originálního stabilního 

katastru, červeným inkoustem byly prováděny veškeré změny, aby mapa odpovídala 

skutečnému stavu v dané době. Docházelo k otiskům, dokreslování objektů, změně 

parcelních čísel a německých názvů. Jedná se o mapové listy stejného měřítka 1:2880 a 

souřadnicového systému Gusterberg. Mapy pochází z různých let od roku 1826 až 1956 

(ČÚZK, 2010). 

Státní mapa odvozená v měřítku 1:5000 byla po roce 1950 vydávána v několika 

letých intervalech. Na mapových listech o velikosti 2,5 x 2,5 kilometru se nachází polohopis 

odvozen z dřívějších katastrálních map a výškopis z existujících topografických map, využit 

byl souřadnicový systém S-JTSK Křovák EN (ČÚZK, 2010). 

Topografické mapy v systému S-1952 z let 1951 až 1971 jsou dostupné v měřítku od 

1:100000 až 1:5000. Stejně jako Státní mapa odvozená sloužily pro vojenské účely, a ne 

široké veřejnosti. Mapy jsou kolorované a poskytovány v Gauss-Krügerově zobrazení 

(ČÚZK, 2010). 

Letecké měřické snímky jsou uchovány v Archivu leteckých měřických snímků 

Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce (VGHúř). Byly 

pořizovány v různém měřítku od roku 1936 Ministerstvem obrany České republiky pro účely 

armády a státu. Digitalizovaný snímek z analogových podkladů ve formátu JPG stojí 500 

Kč. Letecké měřické snímky jsou pořízené centrální projekcí, nejedná se o ortofotosnímky, 

tyto snímky nelze tedy použít k přímému měření polohových vztahů mezi zobrazenými 

geografickými objekty (ČÚZK, 2010). První dostupné archivní ortofoto pak pochází z 50. 

let 20. století. Snímky poukazují na vývoj krajiny přírodní i kulturní, a tedy i městské 

zástavby (NALMS, 2019).   
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4.2 Zdroje DMR, DTM a DEM 

Hlavním zdrojem výškových dat pro Česko je Český úřad zeměměřický a katastrální, který 

v současné době poskytuje DMR v několika odlišných formách – vrstevnice a grid 

ZABAGED, DMR 4G, DMR 5G, DMP 1G. Pro každý stát většinou existuje národní 

mapovací služba, která umožňuje získat velmi přesná data. Komerční firmy jako například 

ARCDATA také nabízí soubory reliéfu, většinou se však pouze jedná o upravená 

předzpracovaná data státní správy, proto zde nebudou blíže specifikována. V případě 

ArcČR500 jsou výškopisné vrstvy odvozeny z DMR4G. Ze zahraničních zdrojů lze zmínit 

SRTM, ASTER, SPOT 3.  

4.2.1 ZABAGED 

Základní báze geografických dat obsahuje výškopis území Česka ve formě gridu nebo 

vrstevnic v souřadnicových systémech S-JTSK Křovák EN nebo WGS84 UTM Zone 33N 

(World Geodetic Systém 1984 Universal Transverse Mercator Zone 33 North). V případě 

gridu se jedná o pravidelnou mříž 10 x 10 metrů trojrozměrně vedených bodů dostoupnou 

ve formátech TXT nebo SHP. Další vývoj této datové sady byl ukončen v roce 2014, kdy 

také proběhla její poslední aktualizace. 3D vektorové vrstevnice mají základní interval 5, 2, 

nebo 1 metr podle toho o jaký terén se jedná. Terén, konkrétně jeho členitost, zároveň 

stanovuje přesnost výškové souřadnice. Dostupné formáty jsou SHP, DGN7 a DXF 

(ČÚZK, 2010). 

4.2.2 DMR 4G, 5G 

DMR 4G A 5G v souřadnicovém systému S-JTSK Křovák EN jsou dostupné ve formátu 

TXT a oba jsou průběžně aktualizovány. Souřadnice nadmořské výšky h je definována 

v referenčním systému Bpv s lišící se střední chybou výšky v závislosti na zalesněnosti 

terénu. Novější DMR 5G má střední chybu výšky o 0,12 m nižší v odkrytém terénu a o 0,7 

m nižší v zalesněném terénu. DMR 4G je pravidelná síť 5 x 5 metrů, kde každý diskrétní 

bod má souřadnici x, y a h. DMR 5G se skládá se sítě nepravidelných bodů (TIN). Oba 

modely vznikly metodou leteckého laserového skenování (ČÚZK, 2010). 
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4.2.3 DMP 1G 

DMP 1G neboli první verze digitální modelu povrchu představuje síť nepravidelných bodů 

(TIN) dostupnou ve formátu TXT v souřadnicovém systému S-JTSK Křovák EN. Přesnost 

je dána tím, jak dobře jsou dané objekty vymezitelné. Budovy dosahují hodnoty střední 

chyby výšky 0,4 metru. Metoda aktualizace dat z laserového skenování zatím nebyla 

vyvinuta, současná data pochází z let 2009 až 2013 (ČÚZK, 2010). 

4.2.4 SRTM 

Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) je projekt společnosti NASA a NGA. V roce 

2002 raketoplán Endeavour pomocí radarové interferometrie nasnímal většinu zemského 

povrch. Následným zpracováním těchto dat vznikl DMR pokrývající všechny kontinenty. 

Produkt je volně dostupný v několika verzích lišící se prostorovým rozlišením a mírou 

editace. V roce 2019 byla i pro naši oblast uvolněna data se zatím nejpřesnějším 30 m 

prostorovým rozlišením. Data ve formátu GEOTIFF a HGT jsou poskytována 

v souřadnicovém systému WGS84 jako čtverce o velikosti 1° x 1° (NASA, 2019). 

Společnost Gisat připravila data pro území Česka v národních souřadnicových systémech.  

4.2.5 ASTER 

Druhá globální verze digitálního modelu reliéfu ASTER (ASTER GDEM V2) dosahuje 

přesnosti výšky kolem 17 metrů, prostorové rozlišení činí stejně jako u SRTM 30 m. Vznikla 

z kombinace stereo snímků pořízených mezi roky 2000 a 2010 radiometrem na palubě 

kosmické lodi NASA Terra. DMR je volně nabízen ve formátu GEOTIFF v souřadnicovém 

systému WGS84 po mapových listech velikosti 1° x 1°. Výškový systém využívá geoidu 

EGM96 (Earth Gravitational Model 1996) (JPL, 2019). 

 ZABAGED 

grid 

ZABAGED 

vrstevnice 

DMR 4G DMR 5G SRTM3 

GL1 DEM 

Forma grid 

10 x 10 m 

3D 

vrstevnice 

grid 

5 x 5 m 

TIN grid 

30 x 30 m  
S-JTSK 

Křovák EN, 

WGS 84 

UTM zone 

33N 

S-JTSK 

Křovák EN, 

WGS 84, 

WGS 84 

UTM zone 

33N 

S-JTSK 

Křovák EN 

S-JTSK 

Křovák EN 

WGS 84 

Výškový 

systém 

Bpv Bpv Bpv Bpv EGM96 

Přesnost 

(střední chyba 

výšky) 

- 0,7-1,5 m v 

odkrytém 

terénu, 1-2 

0,3 m v 

odkrytém 

terénu a 1 m 

0,18 m v 

odkrytém 

terénu a 0,3 

16 m 
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m v sídlech 

a 2-5 m v 

zalesněném 

terénu 

v 

zalesněném 

terénu 

m v 

zalesněném 

terénu 

Formát TXT, SHP SHP, 

DGN7, 

DXF 

TXT TXT GEOTIFF, 

DTED, 

BIL 

Výdejní 

jednotka 

mapový list 

ZM 10 (18 

km2) 

mapový list 

ZM 10 (18 

km2) 

mapový list 

SM 5 (2,5x2 

km) 

mapový list 

SM 5 

(2,5x2 km) 

mapový 

list 1° x 1° 

Aktualizace ukončena 

v roce 2014 

průběžná průběžná 

v návaznosti 

na DMR 5G 

průběžná ukončena 

v roce 

2014 

Dostupnost 55 Kč/list cena není 

jednotná pro 

mapové 

listy  

62 Kč/list cena není 

jednotná 

pro mapové 

listy 

bezplatně 

 ZABAGED 

grid 

ZABAGED 

vrstevnice 

DMR 4G DMR 5G SRTM3 

GL1 DEM 

4.2.6 Historické zdroje 

Reliéf není neměnná složka, obecně historické digitální modely reliéfu jsou velice ojedinělé 

a případně dostupné pouze v regionálním měřítku. Pro získání historických výškových dat 

je nutné přistoupit k digitalizaci (pokud již nebyla provedena) a následné vektorizaci 

vrstevnic a výškových bodů z historických analogových map. Klimánek (2006) definuje 

obecný postup pro vektorizaci map za cílem tvorby DMR: 1. vymezení oblasti a vybrání 

vhodného mapového zdroje, 2. skenování ve zvoleném rozlišení, 3. georeferencování mapy, 

4. vektorizace a přiřazení výšek, 5. generování DMR. Existují i automatické a 

poloautomatické metody, které jsou schopny rozpoznat vhodné pixely a převést je do 

vektoru. Mezi vhodné kandidáty k vektorizaci patří mapy vzniklé během III. vojenského 

mapování v letech 1876 až 1880. Výškopis je znázorněn šrafami, vrstevnicemi a kvótami. 

Topografické mapy v systému S-1952 z let 1951 až 1971 mají základní interval vrstevnic 

jeden metr v měřítku 1 : 5000. Státní mapa odvozená v měřítku 1 : 5000 obsahuje výškopis 

ve formě vrstevnic, výškových kvót a šrafování v hnědě barvě i s popisem. Byla postupně 

vydávána od roku 1950 a její výškopis byl odvozen z kombinace topografických map 

v systému S-1952 a topografické sekce III. vojenského mapování.  

Tab. 1 - Srovnání vybraných DMR dostupných pro území Česka (vlastní zpracování) 

Zdroj: vlastní tvorba; earthdata.nasa.gov; geoportal.cuzk.cz 
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5 Software 

Pozornost je věnována softwaru SketchUp, který posloužil jako hlavní nástroj při samotné 

modelaci v praktické částí práce. Dále je zmíněno několik CAD alternativ. Software pro 

modelaci je dále rozdělen podle způsobu modelace na fotogrammetrii, LIDAR a radar a 

herní engine. V závěru se nachází software pro vizualizaci. Nelze opomenout, že existuje 

celá řada softwaru různého charakteru se zaměřením na další části tvorby 3D modelu jako 

je zpracování geografických dat (ArcMap, ArcScene), práce s texturami a materiály (Gimp, 

Adobe Photoshop). 

5.1 CAD 

5.1.1 SketchUp 

SketchUp je software vlastněný firmou Trimble sloužící pro 3D modelaci. Jedná se o 

nejrozšířenější software mezi širokou veřejností kvůli své jednoduchosti a intuitivnímu 

ovládání. Pro rok 2018 existuje několik verzí. SketchUp for web umožnuje modelaci ve 

webovém prostředí, omezená základní verze je zdarma. Za prémiovou verzi si je již nutné 

připlatit. SketchUp Pro je plnohodnotná placená desktop verze, která zároveň obsahuje 

prémiovou webovou licenci. SketchUp Studio navíc obsahuje analytické nástroje oproti 

verzi Pro. Je možné si stáhnout některou z dřívějších neplacených desktopových verzí 

(Trimble, 2019).  

Práce s terénem: Nativně SketchUp podporuje import terénu ve formátech DEM A 

DDF. Pro práci jsou zde připraveny nástroje Sandbox. Umožňují tvorbu TIN z vrstevnic 

(From Contours) vytvořených nebo importovaných ve formátu DWG, DXF nebo začít od 

nuly (From Scratch). Terén lze vyhladit (Smoove) zvětšením úhlu mezi normálami. Přidáním 

hran (Add Detail) vznikne detailnější vyobrazení terénu, hrany jdou také otočit (Flip Edge). 

Při geolokalizaci přidáním podkladové mapy dojde i k přidání vrstvy terénu daného výřezu, 

který je přebíran z Google Earth. Pokud se nad reliéfem nachází plovoucí objekty, můžeme 

je bud projektovat na TIN nebo pod nimi vytvořit rovnou plochu na kterou je lze jednoduše 

usadit.   

Práce s budovami: Základem jsou nástroje k tvorbě ploch z linií (Lines), oblouků 

(Arcs) nebo předem připravených geometrických tvarů (Shapes). Vytvořené plochy lze 

skulptovat do 3D objektů vytažením (Push/Pull). Všechny prvky lze otáčet (Rotate), 

posouvat (Move) či měnit jejich velikost (Scale). Objekty i terén lze obarvit (Paint Bucket) 
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a texturovat pomocí vlastních nahraných obrázků. Podporované formáty importu 3D objektů 

jsou 3DS, COLLADA, AutoCAD, ICF, KMZ, STL.  

Součástí SketchUp je také Extension Warehouse a 3D Warehouse odkud lze instalovat 

dodatečné extenze rozšiřující funkční možnosti softwaru nebo již existující 3D objekty 

vytvořené ostatními uživateli. Pro další šíření modelu slouží možnost exportu jako 2D 

grafiky (PDF, EPS, BMP, JPG, TIF, PNG, DWG, DXF) nebo 3D modelu (3DS, DWG, DXF, 

DAE, FBX, IFC, KMZ, OBJ, STL, WRL, XSI). Nebo lze model přímo nahrát do webového 

prostředí 3D Warehouse. Software umožňuje tvorbu několika po sobě jdoucích scén a 

následné tvorbě animace (AVI, WEBM, OGV, MP4) jako sekvence snímků. 

5.1.2 Alternativy 

Jednou z alternativ je volně dostupný open source software Blender, který umožňuje 

modelaci, animaci ale i tvorbu interaktivních 3D aplikací pomocí game engine. S přesunem 

k placenému softwaru zároveň přichází na řadu pokročilejší možnosti 3D modelace a 

následné vizualizace. CityEngine od ESRI je geografický software vyvinutý přímo pro 

velkoplošnou modelaci měst, jedná se o nadstavbu GIS softwaru ArcGIS. Společnost 

AutoDesk nabízí celou řadu produktů v jejichž popředí pro 3D modelaci stojí AutoCAD 

Civil 3D a 3DSMax.  

5.1.3 Srovnání dostupnosti 

 SketchUp Blender 3DSMax, 

AutoCAD Civil 

3D 

CityEngine 

Licence freeware open source placená placená 

Operační 

systém 

Windows, 

macOS 

Windows, 

macOS, Linux 

Windows Windows, 

macOS, Linux 

Online verze SketchUp for 

Web 

ne ne propojení s 

AGOL 

Studentská 

licence 

55 USD/rok - zdarma na 3 

roky 

ne 

Trial verze 30 dní - 30 dní 30 dní 

 

Tab. 2: Srovnání dostupnosti vybraných CAD softwarů 

Zdroj: vlastní tvorba; autodesk.com; blender.org; esri.com; sketchup.com 
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Při pohledu na tabulku (Tab. 2) nejlépe vychází software Blender, který je open source a 

dostupný pro tři hlavně využívané operační systémy Windows, macOS a Linux. Nemá však 

online verzi, jedinou nabízenou službou je Blender Cloud, který za poplatek nabízí přístup 

k datům z otevřených projektu a učícím videím. SketchUp odvíjí svoji cenu podle množství 

dostupných nástrojů a doplňků. Online verze umožňuje plnohodnotnou modelaci, čímž může 

nahradit absenci na ostatních operačních systémech. Všechny ostatní placené programy pro 

své uživatele nabízí trial verzi na 30 dní na vyzkoušení. Pro studenty se vyplatí 3DSMax a 

AutoCAD Civil 3D, které nabízí licenci na 3 roky zdarma.  

5.2 Fotogrammetrie 

Společnost Eos Systems Inc. stojí za vývojem softwaru PhotoModeler, který pracuje 

s leteckými, pozemními i snímky pořízenými z bezpilotních létajících prostředků. Software 

nabízí široké využití v oblasti výroby, forenzní vědy, inženýrství a výzkumu, těžby nebo 

například právě vzdělání. Je snaha přiblížit možnosti 3D modelace využitím fotogrammetrie 

široké veřejnosti. Z vlastních pořízených snímků lze tvořit a měřit modely pomocí několika 

nabízených metod mezi něž patří manuální možnost referencování bodů, linií, křivek a ploch 

napříč snímky, automatizovaná metoda detekce bodů a určení jejich polohy v prostoru či 

generace mračna bodů z překrývajících snímků. Software je dostupný pouze pro operační 

systém Windows ve verzích lišících se cenou a přidanými funkcemi (PhotoModeler 

Technologies, 2019). 

Agisoft Metashape do roku 2018 nazývaný PhotoScan umožňuje stejně jako jeho 

konkurence zpracovávat snímky pořízené různými způsoby. Základní funkce jsou popsány 

jako fotogrammetrická triangulace, generace a úprava mračna modů, tvorba 3D modelu a 

navíc sférických panoramat. Podporovány jsou všechny tři hlavní operační systémy 

Windows, macOS a Linux. Existuje edice standartní a profesionální, která poskytuje značně 

rozšířené možnosti práce za patřičnou cenu. Profesionální verze přináší podporu práce 

s DMR, klasifikace bodů, tvorba ortofoto či automatizovanou metodu detekce bodů, která 

v tomto případě není v základu obsažena (Agisoft, 2019). 

Fotogrammetrického softwaru existuje celá řada. Mezi uživatelsky oblíbené a 

využívané můžeme zařadit Autodesk ReCap, IMAGINE Photogrammetry, Pix4D, Reality 

Capture, 3DF Zephyr. Mezi neplacené alternativy patří COLMAP, MicMac, 

OpenDroneMap či VisualSFM 
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5.3 LIDAR 

Terrasolid je specificky zaměřený na LIDAR data a snímky. Nabízí celou řadu produktů 

TerraMatch, TerraModeler, TerraPhoto, TerraScan, TerraSlave, TerraSurvey. 

V TerraModeler lze přímo automaticky tvořit 3D modely měst obashujíci terén, budovy, a 

ostatní objekty. Možné je i texturování, software především dává důraz na vizuální stránku. 

Běží na operačním systému Windows, je placený a proprietární (TERRASOLID, 2019). 

Druhý vybraný software je uživatelsky často doporučovaný. CloudCompare 

spadající pod EDF R&D se prezentuje jako software pro procesování 3D mračna bodů a sítí. 

Z původního zaměření na porovnávání mračen bodů a trojúhelníkových sítí, podle čehož 

také získal svůj název, se vyvinul nástroj pro pokročilou práci s LIDAR i jiným způsobem 

pořízenými daty. Projekt je open source, neplacený a využitelný i pro komerční a edukativní 

účely. Podporuje operační systémy Windows, macOS, Linux (EDF R&D, 2019). 

Tvůrci rapidlasso GmbH stojí za softwarem LAS Tools, který umožňuje pokročilou 

práci s LIDAR daty. Pro zmínění pár funkcí: klasifikace, konverze, komprese, triangulace, 

rasterizace, ořez, filtrace dat. Využít ho lze samostatně nebo jako dodatečný toolbox pro 

ArcGIS či QGIS. Jedná se o sadu nástrojů skládající se ze dvou částí, z nichž jedna je open 

source a druhá proprietární. Obě jsou neplacené, pro jakékoliv komerční využití je však 

vyžadována licence. Dostupný je pouze pro operační systém Windows. Software svoje 

vysoké postavení demonstruje cenou za nejvíce inovativní software a startup z roku 2017 

(rapidlasso GmbH, 2019).  

V ArcGIS od společnosti ESRI lze s LIDAR daty pracovat i v základu. Vlastní sada 

nástrojů je vhodná pro prohlížení, jednoduchou analýzu a editaci LAS, mozaikových a 

terénních datasetů. Dříve zmiňovaná povědomá firma Autodesk má také své vlastní řešení. 

Funkce jsou roztroušené v jednotlivých softwarech ReCap, ReMake, Civil 3D, AutoCAD 

Map 3D. 

5.4 Radar 

Primárně pro práci s daty z družice Sentinel je učen software SNAP. Na jeho vývoji se 

současně podílejí tři společnosti s účelem vytvořit rozšířený, přenosný, a především funkčně 

obsáhlý software. Slouží k digitálnímu zpracování obrazu, modelaci a vizualizaci 

vektorových a rastrových radarových dat.  S ohledem na licenci se jedná o freeware. (Step 

ESA, 2019). Mnoho uživatelů preferuje pracovat s radarovými daty v GIS programech, 
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protože poskytují značné množství nástrojů. ArcGIS i QGIS podporují práci s radarovými 

daty ve formátu GeoTIFF. ENVI od Harris Geospatial obsahuje sadu nástrojů přímo 

zaměřenou na práci s radarovými daty. Software je placený (L3Harris, 2019). 

5.5 Herní engine 

Hlavním zaměření herních engine je tvorba her pro počítače, herní konzole a mobilní 

telefony. Většina moderních her klade vysoké nároky na reálné 3D zobrazení hry.  Příkladem 

může být Grand Theft Auto V, kde se hráč pohybuje ve smyšleném městě Los Santos, které 

však bylo vytvořeno podle předlohy Los Angeles. Podoba se skutečným městem je velice 

věrohodná. Herní engine je tedy hojně využíván pro 3D modelaci měst i v jiných odvětvích. 

Mezi tři hlavní hráče můžeme zařadit Unity Engine, Unreal Engine a GameMaker. Herní 

engine zvládá vykreslovat 3D i 3D grafiku, práci s animací, geolokalizací, fyzikálními 

zákony atp.  

5.6 Vizualizace 

Pro vizualizaci v čase se jeví jako nejlepší možnost dát uživateli možnost interagovat 

s modelem, aby sám mohl prozkoumat kde nastaly jaké změny. Aplikace Sketchfab a 

Cesium tuto možnost mají. Aplikace Sketchfab umožňuje prohlížet, sdílet a prodávat 3D 

modely na webu. Nabízí bezplatné nahrávání modelu do velikosti 50 MB. V základní verzi 

může uživatel navíc přidat až 5 anotací k modelu a provádět základní úpravy. Podporuje 

import více než 50 3D formátů a pomocí exportéru přímé nahraní z modelačních softwarů 

na web. CesiumJS si zakládá na formátu gITF, automaticky je však schopný konvertovat 

soubory s koncovkou DAE nebo OBJ. Jedná se o open source Javascriptovou knikovnu pro 

3D glóby a mapy.  

Aplikace, která plní obdobnou funkci, ale má omezené možnosti importu vhledem 

k podporovaným formátu je CityEngine Web Viewer, která je vázana na aplikaci ESRI 

CityEngine podporuje pouze nahrávání jednoho vlastního formátu 3WS. Do glóbu Google 

Earth Pro můžeme nahrát 3D modely pouze ve formátech KMZ nebo KML. Do 3D 

Warehouse také nelze nahrát model větší než 50 MB a to pouze ve formátu SKP.  

Pro vizualizaci pomocí statických snímků a videí slouží například Lumion, V-Ray či 

ArcScene. 
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6 Zájmové území 

6.1 Charakteristika 

Hradec Králové je město na severovýchodě Čech ležící na soutoku řek Orlice a Labe. Jedná 

se o krajské město Královohradeckého kraje. Ze statistického hlediska v Hradci Králové žije 

92742 obyvatel (ČSÚ, 2018). Podíl zastavěné plochy tvoří 7 % z celkové rozlohy 10568,68 

ha (ČSÚ, 2018). Město se skládá z dohromady 21 katastrálních území.  

Jádro města tvoří historické centrum, v jehož středu se rozkládá Velké Náměstí. 

Značná část budov je památkově chráněna, zapsána v Ústředním seznamu kulturních 

památek ČR. Dominantu města tvoří 72 metrů vysoká Bílá věž, z jejího přístupného vrcholu 

lze vidět daleké okolí. Mezi další významné historické budovy patří například Biskupská 

rezidence, katedrální kostel sv. Ducha, kaple sv. Klimenta, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 

Galerie moderního umění či bývalá radnice.  

 

Obr. 4: Poloha obce Hradec Králové  

Zdroj: © OpenStreetMap contributors (2019) 

Obr. 6: Pohled na Velké Náměstí  

Zdroj: vlastní tvorba 

Obr. 5: Území obce Hradec Králové  

Zdroj: © OpenStreetMap contributors (2019) 

 



37 
 

6.2 Historie 

Oblast, kde se rozkládá nynější město byla osídlena v době dávné, nalezeny byly pozůstatky 

z období pravěku. První písemná zpráva o Hradci pochází z roku 1073, jedná se však o 

falzum zakládací listiny opatovického kláštera. Zmínky o Hradci se objevily v několika 

dalších zdrojích. Roku 1225 se Hradec oficiálně stal královským městem. Od 14. století se 

Hradec reprezentoval již jako Hradec Králové, výrazné centrum oblasti. Vzniklo také 

městské opevnění ohraničující historické jádro.  

Přeskočením části historického vývoje se dostáváme do 50. let 19. století, prvního 

období mého mapování. V roce 1851 se Hradec Králové stal samostatným městem. V roce 

1866 bylo zbouráno původní městské opevnění. Od roku 1895 se na plánování nové 

výstavby podílel především JUDr. Ulrich. Po první světové válce architekt Josef Gočár 

korigoval novou výstavbu čtvrtí radiálně okružním principem. Historické centrum bylo 

obestaveno satelitními předměstími, která od sebe byla oddělena pásmy zeleně. Zároveň 

došlo k přestavbě několika původních oblastí. Mezi významné architekty tohoto období patří 

Václav Rejchl, Josef Fňouk či Otakar Novotný. Po roce 1945 došlo vlivem druhé světové 

války k stagnaci, stavěny byly klasické paneláky, nový silniční okruh a mosty. V současné 

době je snaha měnit město k lepšímu podle světových měřítek (Bláha et al., 2017).  

6.3 Historické budovy 

Měšťanský dům zvaný U Špuláků (Obr. 15) se nachází na adrese Velké náměstí 34/42. Jedná 

se o vrcholně barokně renesanční přestavěný dům, jehož autorem je František Kermer. 

Vzhledem ke své výrazné červené barvě působí kontrastně oproti sousedící biskupské 

rezidenci a působí jako charakteristický prvek náměstí. Dům má dvě podlaží a třípodlažní 

věžový risalit. Kanovnické domy (Obr. 16) leží na nám. Jana Pavla II. 49/1 a 50/2. Skupina 

původně renesančních domů byla v 18. století přestavěna Janem Blažejem Santinim 

v barokním slohu pro církevní účely. Zelený dům sloužil jako sídlo kapitulního vikáře a ze 

všech kanovnických domů je největší a nejozdobnější. Měšťanský dům (Obr. 17) v ulici 

Rokitanského 63/24 pochází ze středověku a má dochované cenné sklepy, podloubí a 

upravenou uliční fasádu. Městský dům (Obr. 18) na Malém náměstí 125/16 po roce 1850 

sloužil jako část radnice s kanceláří starosty. Postaven byl ve stylu renesance a pozdní 

gotiky. Městský dům (Obr. 19) ležící na Velkém náměstí 161/6 prošel mnoha stylovými 

přestavbami a je unikátní svým rozložením na velmi úzké parcele se složitým stavebním 

vývojem na gotické dispozici a barokním renesančními přestavbami (NPÚ, 2019). 
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7 Metodická část 

7.1 Vstupní data 

Pro vymezení pracovního území byla zvolena polygonová vrstva obce Hradce Králové ve 

formátu SHP od ČÚZK. Výškopisná data DMR pocházela ze ZABAGED od ČÚZK. 

Jednalo se o 3D vrstevnice ve formátu DGN s základním intervalem 5, 2 nebo 1 metr 

v závislosti na charakteru terénu. Přesnost těchto vrstevnic v sídlech činí 1-2 metru (ČÚZK, 

2010). Rozsah kladu použitých mapových listů ZM 10 činil 13-22-16 až 13-22-25, 13-24-

01 až 13-24-15. Posledním soudobým zdrojem bylo OSM, tato data posloužila jako zdroj 

pro jednotlivé půdorysy budov ve vektoru a zároveň informace o výšce budovy, které byly 

zaznamenány jako jejich atributy. 

Jako podklad pro jednotlivé fáze modelace bylo z historických zdrojů využito 

následujících. Mapové listy posloužily jako podkladová vrstva a zároveň podle nich byla 

prováděna analýza rozložení budov v daném období. Pro první fázi modelace byl zvolen 

Císařský povinný otisk mapy stabilního katastru v měřítku 1:2880. Hradec Králové se 

rozkládal na mapových listech 2291-1-001, 2291-1-002, 2291-1-003. Listy byly 

v souřadnicovém sytému Gusterberg. Z roku 1912 pochází Katastrální mapa evidenční Čech 

v měřítku 1:2880. Jednalo se o mapové listy 2291-1A_01, 2291-1A_01, 2291-1A_02, 2291-

1A_03, 2291-1A_04. Listy byly v souřadnicovém sytému Svatý Štěpán. Pro zmapování 

stavu v padesátých letech 20. století byla vybrána Státní mapa odvozená v měřítku 1:5000. 

Listy s označením HKRA50-1952, HKRA51-1952, HKRA60-1952, HKRA61-1952 byly 

v souřadnicovém sytému S-JTSK Křovák EN. Veškerá historická data pocházela od ČÚZK. 

Současný stav byl zdokumentován z Ortofotomapy Hradce Králové z roku 2017 s rozlišením 

10 cm/pixel. Listy byly v souřadnicovém sytému S-JTSK Křovák EN poskytovány jako 

otevřená data Statutárního města Hradec Králové. 

Poskytnuté mapové listy musely být předzpracovány. V grafickém softwaru Adobe 

Photoshop byla ze snímků manuálním skládáním vytvořena mozaika. Pomocí 

mnohoúhelníkového lasa byly snímky oříznuty podle hranice katastrálního území Hradec 

Králové. Hranice byla odvozena z podkladových map, v jednotlivých letech docházelo 

ke změnám, rozsah území v modelech se tedy liší podle průběhu katastrální. V ArcMap byly 

snímky zgeoreferencovány a transformovány do souřadnicového systému WGS84 UTM 

ZONE 33N. Využita byla afinní transformace. Hodnota odchylky dosáhla maximálně 5 

metrů. Jelikož se jedná o diskrétní data byla zvolena metoda převzorkování Nejbližší soused.  
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7.2 Metodika 

Metodika práce popisuje základní kroky tvorby časové modelu města poloautomatickým 

způsobem modelace. Od získávání půdorysu budov až po vizualizaci 3D modelu města. 

K modelaci byla využita předzpracovaná vstupní data. Použitým souřadnicovým systémem 

byl WGS84 UTM ZONE 33N. 

7.2.1  Extrakce půdorysů budov 

Nativně ArcGIS nepodporuje pokročilejší práci s OSM. V softwaru ArcMap lze OSM 

prohlížet jako WMS podkladovou mapu. Pro využití dat OSM bylo potřeba z oficiálních 

webových stránek nainstalovat volně dostupný doplněk ArcGIS Editor for OSM (Loveman, 

2018). Mezi jeho hlavní funkce patří stahovaní, import, kartografická reprezentace a editace 

OSM dat.  

Základem práce se stal nástroj Download, Extract and Symbolize OSM Data 

dostupný v toolboxu OpenStreetMap, který jsem si upravil podle svých potřeb. Nástroj 

stáhne vektorová data z OSM serverů a uloží je do zvolené geodatabáze. Je schopný 

extrahovat tagy objektů do samostatných atributů. V neposlední řadě aplikuje 

předefinovanou symbologii.   

K optimalizaci celého procesu tvorby byl využit Model Builder. Z původního 

modelu (Obr. 7) vznikl zkrácený (Obr. 8). Přidáním funkce Select byly z polygonů 

vyselektovány pouze ty, které měli v atributové tabulce vyplněny atribut: building za pomocí 

výrazu NOT building = “. Polygony budov se nakonec uložily do nového předem 

připraveného Feature Datasetu. V OSM Attribute Selector bylo místo zadávaní jednotlivých 

potřebných tagů zadaná možnost ALL, veškeré tagy se extrahovali jako atributy u 

příslušných objektů. Nepotřebná symbolizace a vrstvy linií a bodů byly z modelu vymazány.  

Model byl následně spuštěn několikrát po sobě s různým zadáním souřadnic, aby 

pokryl celé území, z důvodu platícího omezení o množství stažených dat najednou. Chtěným 

výsledkem byl Dataset z polygonovými Feature Class budov, které byly za pomocí funkce 

Merge spojeny do jedné vrstvy-Feature Class.  
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Tento krok práce lze provést mnoha jinými nástroji a způsoby. Důležité je však 

zmínit, že data stažená přímo z webových stránek openstreetmap.org neobsahují potřebné 

atributy jako je výška budovy. Proto je nutné hledat alternativní metody přidání atributů.  

Atributy byly uloženy jako formát text, samotná změna formátu buňky přes 

ArcCatalog nefungovala. Bylo nutno uložit atributovou tabulku do excelového souboru 

(Table to Excel) a v externím softwaru změnit formát buněk na číslo. Následně připojit 

pomocí funkce Join k původní atributové tabulce a nahradit původní sloupce. 

Funkcí Select by location byly zvoleny polygony budov, které kompletně ležely v 

polygonu obce (are completely within source layer feature). Připravená polygonová vrstva 

Obr. 7: Model Download, Extract, Symbolize 

Zdroj: ESRI, vlastní zpracování 

Obr. 8: Upravený model pro mé potřeby 

Zdroj: ESRI, vlastní zpracování 
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budov ležící na území obce Hradec Králové s atributem výšky budovy byla použita jako 

základ v dalších částech.  

7.2.2 Terén 

Do mapového projektu byly přidány vrstevnice ZABAGED (Add Data) ve formátu DGN 

v rozsahu mapových listů přesahující území obce Hradec Králové. Z liniových vrstevnic byl 

vyinterpolován hydrologicky korektní terén (Topo to Raster) s velikostí pixelu 10 metrů. 

Rastr nadmořských výšek byl oříznut (Extract by Mask) polygonovou vrstvou hranice obce 

a exportován (Export Raster Data) do formátu TIFF, bez komprese s velikostí pixelu 10 m. 

Soubor byl konvertován z formátu TIFF do USGS ASCII DEM, který je podporovaný 

softwarem SketchUp. 

7.2.3 Převod z 2D do 3D 

Polygonová vrstva budov byla importována do ArcScene. V záložce Extrusion v Layer 

Properties byla zvolena možnost extruze (Extrude features in layers), jako hodnota extruze 

byl zvolen atribut výšky budovy. Extruzí půdorysu objektu vznikl 3D objekt (Obr. 9).  

Z výsledné vrstvy byl vytvořen Multipart Feature, aby s budovami násldeně mohlo 

být pracováno jako s celkem. V 3D Editor byly sloučeny (Merge) do jednoho prvku, tím sice 

budovy přišli o své atributy, ale při následném převodu do formátu COLLADA vznikl pouze 

jeden soubor, který pak lze jednoduše importovat do softwaru SketchUp.  

Následně byla 3D vrstva exportováná jako Multipatch (Layer 3D to Feature Class). 

Multipatch Feature je objekt, který uchovává z-hodnotu, informaci o výšce objektu a zaroveň 

reprezentuje hranici 3D objektu v jedné řadě v databázi. Zároveń Tato vrstva mohla být již 

převedena do formátu COLLADA (Multipatch To Collada) s příponou DAE.  

7.2.4 Geolokalizace 

Soubor formátu COLLADA byl importován do SketchUp, kde je nativně podporován. 

SketchUp nabízí možnost geolokalizace objektu, ta byla provedena na začátku. Na několika 

Obr. 9: Extruze půdorysu budovy  

Zdroj: ArcScene, vlastní zpracování 
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místech byly přidány výřezy mapového podkladu (Geolocation -> Add Imagery). 

Importovaná vrstva byla posunta (Move), aby půdorysy budov odpovídaly s mapovým 

podkladem. Přidáním dalších výřezu mapového podkladu bylo ověřeno, zda poloha modelu 

odpovídá skutečnosti. Terén ve formátu DEM byl importován a geolokalizován stejným 

způsobem jako budovy. 

7.2.5 Předpříprava terénu a budov pro modelaci 

Budovy byly importovány jako jedna skupina (Group). Pro rozdělení modelu města, aby 

budovy tovřily jednotlivé komponenty, bylo nutné celou skupinu rozčlenit (Explode). Tímto 

byl celý model rozdělen na jednotlivé segmenty-geometrické prvky. Pomocí přidané extenze 

Loose to Groups (Fullmer, 2013) byly spojeny jednotlivé volné navazující segmenty do 

skupin. Každá budova nyní trvořila jeden komponent. 

Pro zhlazení a zjemnění ostrých hran posloužila extenze AMS Soften Edges 

(Synytsia, 2017). Terén byl vyhlazen pro estetické účely, aby neobsahoval nepřirozené tavry 

reliéfu vzniklé interpolací a následně na něj mohla být projektována textura. Nastavením 

úhlu mezi normálami byla zvolena maximální hodnota úhlu, která byla vyhlazena či 

zjemněna.   

Další využitou doinstalovanou extenzí byla Raytracer (Thomassen, 2013), která 

umožnila jednoduché usazení budov na terén. Všechny komponenty budov plovoucí nad 

terénem byly selektovány a po ose z byly spuštěny na terén, tak aby půdorys budovy byl ve 

styku s terénem (Drop Components). 

Soubor byl přeuložen do čtyř časových období. Pro každý rok byl zvolen jiný 

mapový podklad odpovídající danému období. Podklad byl importován (Import) ve formátu 

TIFF a lokalizován podle shodujících se budov. Podle extrudovaného (Push/Pull) podkladu 

byla oříznuta vrstva terénu metodou průniku obou částí (Intersect Faces) a vymazáním 

Obr. 10: Metoda ořezu terénu pomocí průniku dvou komponentů 

Zdroj: SketchUp, vlastní zpracování 



43 
 

(Erase) přebytku (Obr. 10(. Jako rozsah bylo nakonec zvoleno pouze katastrální území 

Hradec Králové, protože nejlépe korespondovalo s historickým rozložením města, nejlépe 

se na něm prezentoval skutečný vývoj města a zároveň se jednalo o území přiměřené 

velikosti a množství budov.  

7.2.6 Texturace  

Podklad byl následně projektován jako textura (Project texture). Nad terénem byla 

vytvořena rovná plocha, na kterou byla textura nanesena, projekcí ve směru po ose z se daná 

textura přenesla i na nerovný povrch . Při základním texturování nerovného, vyhlazeného 

povrchu se textura buď vůbec nezobrazí nebo dojde k triangulaci podle jednotlivých ploch 

(Obr. 11).  

7.2.7 Modelace 

Budovy byly mazány (Erase) nebo naopak vektorizovány pomocí jednoduchých nástrojů a 

následně vytaženy (Push/Pull) do výšky na základě nanesených mapových podkladů, kde 

jednotlivé budovy byly znázorněny. Nepatrná část budov (méně než 10 %) neobsahovala 

údaje o výšce nebo se jednalo o budovy mnou vytvořené. Pro neznámé výšky budov 

z dřívějších let byly zvoleny tři metody. Pokud budova přímo navazovala na jinou budovu 

nebo se v blízkosti vyskytovala budova stejného typu, byla ji přidělena výška dané budovy. 

Neoznačeným budovám nacházejících se na zahradách byla přidělena jednotná výška 

"zahradního domku“ 3,5 metru. Ostatní budovy dostaly průměrnou výškou budov, 

vypočtenou ze současných budov. Průměrná výška v historickém centru se zaokrouhleně 

rovnala 11,6 metru. Průměrná výška ve zbylé části katastrálního území Hradce Králové se 

rovnala 10,3 metru. Cílem byl zachovat ráz města.  

 

Obr. 11: Nerovný povrch a základní textura vs projektování textury  

Zdroj: SketchUp, vlastní zpracování 
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7.2.8 Vizualizace 

Jednou z metod časové vizualizace se stalo rozdělení a obarvení budov, podle období ze 

kterého pocházely. To bylo prováděno na základě vizuální komparace snímků a zkoumání 

jaké budovy mají jaký původ. Původně většina budov ani atribut o stáří neobsahovala, 

rozdělení by tak nemohlo být prováděno na základě tohoto faktoru. Bylo počítáno s tím, že 

v případě historického centra nedošlo k výrazným změnám, a tak jednotlivé přestavby 

některých domů nebyly vyznačeny.  

Pohledové snímky byly pořízeny v Lumionu. nasměrováním modelu do požadované 

polohy a následným pořízením fotografie. Animace probíhala obdobným způsobem, 

postupně byly nasnímány chtěné polohy jednotlivých modelů a nastavena rychlost pohybu, 

software již sám vytvořil plynulé přechody mezi jednotlivými polohami. Fotografie byly 

renderovány v rozlišení 1920x1080, animace ve 30 snímkách za sekundu ve formátu MP4 

se stejným rozlišením. Pro zvýraznění vizuální stránky bylo pracováno s osvětlením modelu, 

poloha slunce byla zvolena přímo nad hlavou, tím pádem nemuselo být řešeno, z jakého 

směru bude slunce svítit. Byla zvolena plná intenzita svitu.  

 Modely byly importovány ve formátu SKP přímo do aplikace Sketchfab, která má 

možnost interaktivního prohlížení. Sketchfab nabízí poměrné pokročilé možnosti nastavení 

zobrazení modelu. Nastaveno bylo pozadí, osvětlení a barevné tónování modelu.  

Výstupy byly přidány na vytvořené webové stránky a do aplikace sloužící pro tvorbu 

příběhů s využitím mapového pole a obrázků StoryMap JS. Video lze zobrazit pomocí 

Youtube API (Application Programming Interface). Pohledové snímky se nacházeli 

v galerii.  3D modely byly embedovány do stránky vložením kódu, který je poskytován pod 

modelem ve Sketchfabu. Na webových stránkách bylo vytvořeno časové rozhrání, které 

pomocí ukazatelů doleva či doprava umožňuje přepínání mezi modely. 

 

 

 

 

 

 



45 
 

8 Výsledky 

Výsledkem práce jsou čtyři 3D modely z let 1840, 1912, 1952 a 2019 znázorňující budovy 

a terén s mapovým podkladem. Modely svým rozsahem pokrývají katastrální území Hradce 

Králové. Historické centrum nacházející se na vyvýšeném místě při soutoku Labe a Orlice 

zůstalo prakticky nedotčené a většina je nyní památkově chráněna. V roce 1840 se město 

rozkládalo pouze na vyvýšeném místě mezi řekami Orlice a Labe, jednalo se o kompaktní 

celek ohraničen zahradami a pár budovami, jako jsou kasárny. V dalším období mého 

mapování v roce 1912 již probíhala výstavba budov kolem dvou hlavních tahů vedoucích do 

města ze severovýchodu a severozápadu. Některé budovy kolem kompaktního centra byly 

zbourány a nahrazeny novými. V roce 1952 je patrný princip výstavby radiálně okružním 

principem za což svědčí především architekt Josef Gočár. Město přibližně získalo svůj 

nynější vzhled s velkým množstvím nově postavených budov. Objevily se i panelové domy. 

Jediným výrazně nedotčeným místem bez zástavby zůstal levý břeh Orlice. To se však 

změnilo a v současné době se zde nachází univerzitní kampus. Z původních přibližně 300 

budov se město rozrostlo na více než 1500. 

 Součástí modelu je terén, který je založen na 3D vrstevnicích ze ZABAGED. 

Z vrstevnic byl vyinterpolován rastr nadmořských výšek s velikostí pixelu 10 m, následně 

použitý jako podklad pro tvorbu terénu v softwaru SketchUp. Terén se skládá z nepravidelné 

sítě trojúhelníků a je oříznutý podle hranice katastrálního území. Z mapových podkladů bylo 

využito Stabilního katastru, Katastrálních map evidenčních, Státní mapy odvozené a 

současného ortofoto. Mapy posloužili jako textura pro terén a zároveň pode nich byl určen 

stav území v daném období. Budovy vznikli extruzí půdorysu získaných z OSM do 

požadované výšky. Úrovní detailu odpovídá model LOD1. 

Přesnost výšky budov je z 90 % závislá na registru RUIÁN či uživatelích, kteří 

hodnoty do OSM zaznamenali. U zbylých budov vlivem neexistujících údajů muže docházet 

k výraznějším odchylkám. Zvolena byla metoda přiřazování nadmořské výšky na základě 

podoby, umístění či průměrné výšky budov v dané oblasti. V místech s výraznými rozdíly 

nadmořských výšek může docházet k nepřesnostem ve směru osy Z vlivem složitého 

usazování na terén. Přesnost modelů budov ve směru osy X a Y je dána půdorysy, které byly 

převzaty z OSM. Haklay (2010) ve svém výzkumu porovnávající OSM přišel na to, že 

v urbánních oblastech se průměrná hodnot polohové přesnosti pohybovala od 3,17 do 6,77 

metrů. Při georeferencování historických mapových podkladů dosáhla hodnota odchylky 

maximálně 5 metrů. Současné ortofoto již bylo získáno v georeferncovaném stavu.   
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Časový model byl vizualizován pomocí pohledových snímků (Příloha 1), 

průletových animací v Lumionu a interaktivní aplikace Sketchfab. Prezentace ve webovém 

prostředí proběhla na vytvořených webových stránkách a za pomocí StoryMap JS. Webová 

stránka (Příloha 2) je dostupná na adrese https://hradeckralove.wixsite.com/3dmodel . Jedná 

se o jednostránkové rozložení, horní lišta slouží pro navigaci. Nachází se zde záložky: Úvod, 

3D model, Pohledové snímky a Video. Pohybem dolu směrem dolu po stránce se lze dostat 

ke Google Maps API s označením města pomocí ikony věže. Následují základní informace 

o modelu a městě Hradec Králové. Pohledové snímky mají vlastní galerii, kliknutím na 

snímek dojde k jeho zvětšení. Jedná se o tři série snímků, první přináší pohled shora (Obr. 

14), další pohled z vrchu (Příloha 3), třetí série jsou vybrané detaily z jednotlivých obdobích. 

Video je vloženo přes Youtube API. Jednu minutu a osm sekund dlouhý snímek postupně 

ukazuje všechny čtyři modely pomocí průletových animací, přibližování a oddalování. Mezi 

modely je snaha, aby byl co nejplynulejší přechod a bylo navázáno ve stejném místě jako 

předchozí snímek skončil. Následují zdroje dat a jméno autora. Významnou částí je vložené 

okno aplikace Sketchfab s interaktivním 3D modelem (Obr. 12 - vpravo). V modelu se lze 

pohybovat pomocí myši či kláves. V pravém dolním rohu se nachází nástroje umožňující 

zobrazení v celém okně prohlížeče, možnost zobrazení ve virtuální realitě a inspektor 

modelu. Na stránkách je přepínání mezi jednotlivými modely v čase je řešeno ukazatelem 

s rokem. 

Výstup z aplikace StoryMap JS (Obr. 12 - vpravo) se nachází na adrese 

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/9d2f608c2ad5f3aea6ebded7d62f54ed/hradec-

kralove-od-roku-1840-po-soucasnost/index.html. Základem je mapa s vyznačenými 

lokacemi, mezi kterými lze přecházet ukazateli. Ke každé lokaci je umístěn snímek popisek. 

Obr. 12: Webové stránky a StroyMap JS 

Zdroj: vlastní zpracování 

https://hradeckralove.wixsite.com/3dmodel
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/9d2f608c2ad5f3aea6ebded7d62f54ed/hradec-kralove-od-roku-1840-po-soucasnost/index.html
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/9d2f608c2ad5f3aea6ebded7d62f54ed/hradec-kralove-od-roku-1840-po-soucasnost/index.html
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Kombinací popisků, snímků a mapového pole lze vyprávět vývoj města a zobrazit 

vymodelované historické budovy s jejich přesnou polohou. 

Pro větší názornost byly budovy obarveny podle období (Obr. 13), ze kterého 

pocházejí. Historické centrum dostalo barvu žlutou, ta postupně přechází do tmavě oranžové, 

které reprezentuje nejnovější přístavbu. Odstíny žluté a oranžové byly zvoleny 

z konvenčních důvodu. Jednotlivé barvy jsou znázorněny v legendě. 
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Obr. 13: Barevné odlišení budov podle období 

Zdroj: vlastní zpracování 
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8.1 Modelované budovy 

Z historických budov bylo po terénním průzkumu vybráno šest, které byly detailně 

vymodelovány v softwaru SketchUp. Jako základ posloužily předtím vytvořené bloky budov 

z OSM, byla dodělána střecha a detaily jako okna, dveře, lišty, ozdobné prvky a průchody, 

které následně byly potaženy texturou (Příloha 4). Použité textury byly autorem nafoceny 

digitálním fotoaparátem. Všechny budovy jsou zaznamenány v Ústředním seznamu 

kulturních památek, nachází se v původním centru města a nesou historickou hodnotu. 

Podrobnější popis budov se nachází v předcházející kapitole 6.3 Historické budovy.  

Obr. 15: Dům u Špuláků 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Obr. 14: Pohled na Hradec Králové z úhlu v jednotlivých obdobích  

Zdroj: vlastní zpracování 

2019 
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Obr. 16: Kanovnické domy  

Zdroj: vlastní tvorba 

Obr. 19: Měšťanský dům  

Zdroj: vlastní tvorba 

Obr. 18: Měšťanský dům  

Zdroj: vlastní tvorba 

Obr. 17: Měšťanský dům  

Zdroj: vlastní tvorba 
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9 Diskuze 

Tématem této části je hodnocení výsledků vizualizace časového modelu a zasazení do 

kontextu jiných prací, které se zabývaly vizualizací měst, sídel či krajiny. Model byl 

vizualizován několika způsoby pro následné porovnání a vyzdvihnutí té nejvhodnější. 

Vytvořeny byly pohledové snímky ze stejné polohy, které můžou být mezi sebou pohledem 

porovnávaný. Snímky znázorňují město pouze z jednoho úhlu, částečně potlačují význam 

tvorby 3D modelů, ale mohou upozorňovat na zajímavé detaily a jedná se o jednoznačnou a 

málo náročnou metodu vizualizace. Průletové animace modelem dobře ukazují postupnou 

změnu města z více úhlů, pokud jsou dobře nasnímány. Může docházet k prolínaní mezi 

jednotlivými obdobími. Dále byla zvolena aplikace pro interaktivní zobrazení modelu. 

Rozhrání umožňuje otáčení, přibližování a pohyb. Uživatel tak není vázán na několik 

omezených pohledů a může si model prohlížet dle vlastního uvážení. Mezi tyto aplikace 

patří například Sketchfab, Cesium a 3D Warehouse. Současné aplikace fungují ve webovém 

prohlížeči nativně a není potřeba žádné další extenze či softwaru. Pro názornost vychází 

nejlépe kombinovat několik způsobů dohromady, aby měl koncový uživatel možnost volby. 

Kryshenyk (2013) se ve své práci detailně zaobíral vizualizací rekonstruovaných sídel 

ve webovém prostředí. Pro vizualizaci zvolil Google Earth API. 3D modely byly stejně jako 

v mém případě prezentovány na webových stránkách, které ale navíc kromě prohlížení 

modelů také osahovaly možnost vkládat vlastní rekonstruovaná sídla. a sjednotit tak 

jednotlivé práce. Autor přesnost uvádí jako ne velmi přesné a odvolává se na to, že hlavní 

důraz byl položen na vizuální stránku a celkový vjem kompozice. Google Earth API a 

prezentaci na webových stránkách využila ve své práci také Dědková (2012) při 3D 

vizualizace historického stavu obce Čistá. Oba autoři zmiňují jako nevýhodu Google Earth 

API pomalé načítání modelu, které v případě Sketchfab proběhne během několika sekund. 

Srovnání na základě tohoto kritéria je obtížné vzhledem k postupu informačních technologie 

vpřed s časem, tím pádem lepší optimalizaci a rychlejšímu internetové připojení. Pro využití 

Google Earth API navíc musel být v prohlížeči instalován plugin. Google Earth API 

v současné době již není podporován, jeho provoz byl ukončen v roce 2015. Náhradou je 

nová aplikace Google Earth Pro.  

Jelének (2010) rekonstruoval krajinu na příkladu obcí v českém pohraničí a vojenských 

újezdech. Každou oblast modeloval ve třech obdobích. Pro vizualizace časového 3D modelu 

zvolil pohledové snímky a průletové animace, které se částečně dynamicky prolínali. 

K tvorbě animací byl využit software ArcScene. Výsledný model ani jednotlivé výstupy 
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nebyly prezentovány ve webovém prostředí, pro veřejnost tak nejsou dostupné. Stejnou 

metodu vizualizace použila ve své práci Koucká (2011), která rekonstruovala vybrané 

budovy na náměstí v Dobříší. Autoři hodnotí animaci jako efektivní z hlediska vícerozměrné 

časové vizualizace. Změna v čase byla navíc znázorněna porovnáním pohledového snímku 

s historickou fotografií.  

Mazoch (2014) hledal řešení, které by umožnilo poskytnout modely v interaktivní 

podobě přes webové prostředí tvorbou vlastního 3D prohlížeče. Jednalo se o složitější práci, 

ale na rozdíl do již existujících 3D webových aplikací měl naprostou volnost v tom, jak bude 

rozhrání vypadat.  

Časový model Brna od Archaia Brno byl vizualizován v Google Earth. 3D modely 

Prahy a Brna využívaly aplikace vytvořené v technologii Web AppBuilder od ESRI 

umožňující interaktivní prohlížení. 3D časový model znázorňující vývoj města Říma od 

prvního osídlení po středověk Rome Reborn se skládal ze série aplikací a videí prezentující 

město a významné památky. V nejnovější verzi byla přidána podpora virtuální reality.  
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10 Závěr 

Práce si kladla za cíl seznámit čtenáře s časovými vizualizacemi v oblasti 3D GIS na 

příkladu studie města Hradce Králové. 3D model města byl tvořen v jednotlivých krocích ve 

čtyřech časových obdobích za kombinace historických a soudobých geografických dat. 

Dílčím cílem bylo získat přehled o těchto technologiích, představit vhodné existující zdroje 

pro modelaci dostupné na území Česka a základní metody modelace a software. Rešeršní 

část se zaobírala napsanými publikacemi v oboru a existujícími 3D modely měst. Část byla 

věnována i CityGML standartu pro šíření modelů v digitálním světě.  

Práce na modelu probíhala ve více volně dostupných i komerčních softwarech jako 

je ArcMap, ArcScene, SketchUp Make. Hlavní prvky tvořily budovy extrudované 

z půdorysů od OSM a terén, který byl pokryt mapovou podkladovou vrstvou reprezentující 

stav území v daném období. Využito byl Císařských otisků stabilního katastru z toku 1840, 

Katastrální mapy evidenční z roku 1912, Státní mapy odvozené z roku 1952 a současného 

ortofoto. Šest historických budov nacházejících se v jádru města bylo vymodelován s vyšší 

úrovní detailu a texturováno vlastními nafocenými snímky. 

Dalším prvkem byla vizualizace modelu v softwaru Lumion a nasnímaní průletových 

animací a pohledových scén. Interakci s modelem ve webovém prostředí umožnila aplikace 

Sketchfab. Uživatel má možnost sám určovat co uvidí a pohybovat se v modelu.  Pro 

prezentaci modelu byla zvolena webová aplikace StoryMap JS a zároveň byly vytvořeny 

webové stránky, které obsahují jednotlivé výstupy. Prohlížení časového modelu bylo 

vyřešeno přepínáním mezi jednotlivými okny pomocí ukazatelů. Vizualizaci modelu a 

prezentaci ve webovém prostředí byla věnována pozornost v diskuzi. 

Práce se neobešla bez komplikací. Mezi hlavní řešené problémy patřila kompatibilita 

formátů mezi jednotlivými softwary. Data musela být konvertována či musely být 

instalovány extenze. Obdobná situace nastala u souřadnicového systému. Obzvlášť 

historické zdroje se lišili stářím, měřítkem a souřadnicovým systémem. Zároveň z důvodu 

velkého množství dat byla modelace omezena pouze na katastrální území Hradce Králové. 

Zaměření se pouze na centrum se nakonec ukázalo jako vhodné, vzhledem k historickému 

rozložení města, nejlépe na něm byl vidět skutečný vývoj.   

Z vizuálního hlediska poskytla reprezentace modelu ve 3D mnohem větší názornost 

samotného vývoje a vzhledu města v dřívějších letech než pouhé dvourozměrné 

kartografické znázornění budov a výškových poměrů v mapě. Podpora 3D technologií v GIS 
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ušla již značnou cestu a ukazuje se, že se jedná o uživatelsky stálé oblíbenější metodu šíření 

dat, a to vzhledem k velkému množství softwarů pro 3D modelaci a již existujících modelů 

měst. S postupem vědy vpřed dochází k rozšiřování více imerzivních technologií jako je 

virtuální či augmentovaná realita. Iluze skutečného světa má velký potenciál v geografii.  
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