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3D rekonstrukce zaniklých sídel ve středním Povltaví

ABSTRAKT

Tato práce se zabývá využitím geoinformačních systémů k vytvoření trojrozměrného 

modelu krajiny.

Hlavním tématem bakalářské práce je 3D rekonstrukce zaniklých sídel ve středním 

Povltaví na území zatopeném Slapskou přehradou. Hlavním úkolem bylo především 

vytvořit digitální model terénu původního údolí Vltavy. Jako modelové území byl vybrán 

úsek od Zvírotic ke Svatojánským proudům. Zde byly důkladněji zpracovány dvě vybrané 

obce, a to Zvírotice a Živohošť. V práci bylo použito mnoho datových zdrojů jako jsou 

dobové fotografie, archivní letecké snímky či současná ortofota. Pomocí těchto dat 

a softwaru byly vytvořeny digitální modely území, které byly následně překryty ortofotem. 

Do modelů byly dále zasazeny  3D modely budov a vegetace. Byla srovnána dvě období, 

a to 50. léta 20. století a současnost.

Výsledkem práce jsou průletové animace řešeným územím a obrázkové náhledy. 

Výstupy práce budou využity v nově budovaném muzeu zaniklého Povltaví v obci 

Chotilsko.

Klíčová slova: 3D rekonstrukce, DTM, změny krajiny, ortofoto

3D reconstruction of abandoned settlements of the central Povltaví

ABSTRACT

This work deals with the use of Geoinformatic systems to create the three-dimensional 

model of an extinct landscape.

The main subject of this bachelor work is the three-dimensional reconstruction of 

extinct municipalities in the central area of the Vltava River. The main task was to create 

digital terrain model of the original Vltava valley. The passage from Zvírotice to 

Svatojánské proudy has been chosen as the model territory. Two selected municipalities 

Zvírotice and Živohošť were thoroughly worked up. Many data sources were used in this 

work, such as historical photographs, historical aerial photographs or current orthophoto 

maps. Digital terrain models were created with the help of these datas and then the 

models were overlain with the orthophotos. 3D models of buildings and vegetation were 

put in the terrain models. Two periods were compared, 50th of the 20th century and 

present.

Results of this work are fly-by animations and perspective scenes. The results will be 

used in newly built museum in Chotilsko town.

Keywords: 3D reconstruction, DTM, land cover changes, orthophoto
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KAPITOLA 1

Úvod

Jako téma mé bakalářské práce byla vybrána 3D rekonstrukce zaniklých sídel ve středním 

Povltaví. Toto téma bylo zvoleno pro můj zájem o možnosti vytvoření trojrozměrného 

modelu zaniklé krajiny, kterou dnes již pouhým okem ze souše člověk nespatří. Konkrétní 

lokalita, která byla pro práci vybrána, je území údolní nádrže Slapy. Důvod vybrání této 

lokality byl v prvé řadě ten, že o práci projevilo zájem Muzeum zaniklé krajiny Povltaví 

v obci Chotilsko.

3D modelace se týká území od obce Zvírotice po Slapskou přehradu. V detailu budov 

budou modelovány dvě obce – Zvírotice a Živohošť. A tak tato práce bude pouze prvním 

krokem ke zpracování celého území, o které výše zmíněné muzeum projevilo zájem.

Vytvoření historického modelu terénu probíhalo v aplikaci ArcMap, která je součástí 

softwaru ArcGIS od firmy ESRI.

Rekonstrukce zaniklých sídel se realizovala ve volně stažitelném programu Google 

SketchUp 8. Hlavním důvodem výběru tohoto programu je kromě jeho dostupnosti také 

jeho kompatibilita se softwarem ArcGIS.

Finální výstupy jsou vytvořeny v aplikaci ArcSceene. Jde především o průletové 

animace a obrazové náhledy.
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KAPITOLA 2

Úvod do problematiky

2.1 3D vizualizace

Klíčový tématem této práce je pojem 3D. Zkratka pochází z anglického slova three 

dimensional, v překladu trojrozměrný. Pomocí 3D modelů popisujeme tvar, rozlohu, 

polohu, prostorové rozmístění a další prostorové fenomény různých objektů (Kolbe, 

König, Nagel, 2011). Obecně vzato trojrozměrná modelace neovlivňuje pouze 

dimensionalitu prostorové reprezentace, ale také vnáší do řešení problému další 

tématické struktury a rozměrnosti objektů podél osy z. Modely jsou tedy mnohem složitěji 

strukturované než klasické 2D modely (Abdul-Rahman, Pilouk, 2008). V souvislostim 

s využívání geografických informačních systémů by se měl zmínit hlavně pojem 2,5D. Toto 

je zaváděno pro data, která svou výškovou informaci mají uloženou jako atribut a při 

vizualizaci se tak jeví jako 3D (Kolbe, König, Nagel, 2011). 

Vizualizace krajiny vyžaduje především digitální popis všech objektů, které se zde 

nacházejí. Digitální modely terénu vytvořené ať už pro účely vizuálního zhodnocení nebo 

pro simulaci a porozumění chování přírodních aspektů vyžadují značné abstrakce 

a zjednodušení. Navíc krajina je velmi dynamický celek a digitální technika pro její 

reprezentaci je stále ve svých počátcích (Ervin, 2001). Samotná krajina se nejčastěji skládá 

ze šesti hlavních prvků, které se poté snažíme dále vizualizovat. Nejdůležitější je samotný 

terén a vegetační pokryv, dalšími prvky jsou vodní plochy, antropogenní tvary a struktury 

zahrnující architektonické stavby a infrastrukturu, živé organismy včetně lidí a atmosféra. 

První čtyři ze jmenovaných jsou takzvané tradiční prvky pro vizualizaci krajiny, pátý 

prvek se přidává pro větší a širší ekologický pohled na problematiku a šestý pro kritické 

zhodnocení vizualizace digitálního modelu terénu (Ervin, 2001). Každý z těchto elementů 

reprezentuje velkou výzvu v modelování a je proto úrodnou půdou pro výzkum a rozvoj 

technologií. 
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Ve většině případů je terén velmi obsáhlý a prostorově náročný a to vede k potřebě 

použít a uložit větší množství dat, než je tomu u běžných modelovacích úkolů. Proto 

krajina a modelace prostorové informace byly vždy spojovány spíše se softwary GIS.

Například jen vizualizaci samotné vegetace se věnuje Muhar (2001) nebo Honjo a Lim 

(2003). Vegetace jako velmi komplexní struktura je složitým úkolem pro modelaci. Proto 

se s prvními pokusy začalo až koncem 80. let minulého století a to pouze při akademických 

výzkumech. K modelaci vegetace můžeme přistupovat třemi různými způsoby. Za prvé 

použitím jednoduchých 3D symbolů s cílem zachovat co největší přesnost (viz obr. 1), za 

druhé použitím strukturovaných map pro vylepšení vizuální kvality jednotlivých symbolů 

a za třetí přistoupením k detailní modelaci (Muhar, 2001). 

Obr. 1: Tři různé strategie, jak modelovat vegetaci jako geometrický objekt (Zdroj: Honjo a Lim, 2002)
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Honjo a Lim (2001) ve své práci používají k vizualizaci vegetace takzvaný VRML 

(virtual reality modeling language), díky kterému je možno vizualizovat velké množství

vegetace v krátkém čase. Systém je tedy schopný vizualizace v reálném čase při provádění 

průletových animací. Pomocí VRML lze také simulovat změny lesní krajiny, které jsou 

způsobeny přirozenými procesy jako je růst, umírání stromů nebo důsledky změn 

v atmosférických podmínkách nebo antropogenními disturbancemi jako jsou například 

sklizeň, lesní těžba nebo výsadba nových stromů (viz obr. 2). 

Jelikož v dnešní době roste aktivní účast veřejnosti při rozhodovacích procesech 

týkajících se přírody a krajiny, roste také potřeba efektivní komunikace s širokou 

veřejností. Vizuální prezentace proto byla shledána jako velmi efektivní prostředek pro 

sdělování informací okrajině. Appleton [et al.] (2001) popisují v této problematice mnoho 

různých způsobů a cest, jak může být vizualizace vytvořena. Ve svém článku pak diskutují 

otázky např. datové nároky, jednoduchost použití dat nebo kvalitu samotného výstupu 

a dále testují několik softwarů, které se používají pro vizualizace dat. Tyto softwary jsou 

Landscape Explorer 2000, Virtual GIS, 3D Analyst, Genesis II, World Construction Set 

a Pavan. Na obrázku 3 je znázorněno, jak je pomocí těchto softwarů (zmíněných výše, 

body a až f vyznačené na obrázku) vymodelován povrch. 

Obr. 2: Ukázka vizualizace stromů s květy a bez květů (Zdroj: Honjo a Lim, 2003)
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3D vizualizace a vytváření DTM je velmi rozšířený obor, proto se touto problematikou 

zabývají i další, například Lee a Zlatanova (2009), Wei a Xin (2007) nebo Amhar, Jansa 

a Ries (1998), z odborných periodik můžeme jmenovat Landscape and Urban Planning, 

Computers, Environment and Urban Systems nebo Journal of Photogrammetry and 

Remote Sensing.

Obr. 3: Krajina vymodelovaná různými softwary (Zdroj: Appleton et al., 2001)
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2.2 Digitální ortofoto

Pro účely rekonstrukce zaniklých sídel a hodnocení změn krajiny se hojně využívají 

archivní ortofotosnímky. Ortofoto neboli ortogonalizovaný snímek je fotogrammetrický 

produkt z měřického snímku vytvořeného středovým promítáním a diferenciálně 

překresleného (ortogonalizovaného) na základě znalosti výškových poměrů georeliéfu, 

kdy se odstraní posuny obrazu, způsobené prostorovým členěním snímaného území 

a vlastnostmi středového promítání (VÚGTK, 2009).

Digitální družicové ortofoto představuje produkt s maximální polohovou přesností, 

který nachází své využití v mnoha oblastech vědy a techniky, například jako samostatná 

informační vrstva databáze GIS (Pavelka, 2010), družicová mapa jako alternativa 

topografické mapy, rastrová vrstva pro další tématické vyhodnocení, časová řada pro 

posouzení vývoje a změn v krajině nebo aktuální podklad pro zmapování specifického 

stavu v krajině (Gisat, 2011). 

Základním principem digitálního ortofota je transformace obrazové matice neboli 

rastru ze systému snímkových do systému geodetických rovinných souřadnic. Hodač 

(2004) říká, že vlastní tvorba digitálního ortofota začíná definováním požadované 

obrazové matice v rovině geodetického souřadného systému. Poté následuje transformace 

středů obrazových elementů do snímkového souřadného systému.

2.3 Geometrické transformace

Geometrických transformací existuje mnoho. Co se týče procesu transformace snímku, 

v praxi se nejčastěji setkáme s transformací afinní či spline, dále s polynomickými 

transformacemi druhých a vyšších řádů nebo metodou adjust. Transformace souřadnic je 

obecně proces, při kterém dochází k přechodu od jedné soustavy souřadnic ke druhé. 

Tento přechod se dá vyjádřit pomocí transformačních rovnic. Při transformaci tedy 

uvažujeme vždy dvě soustavy souřadnic, mezi nimiž hledáme vzájemný vztah (Kolář, 

2003). 

Všechny výše uvedené metody vyžadují použití tzv. vlícovacích bodů, tj. bodů, které 

v obou souborech představují tentýž krajinný prvek. Souřadnice těchto bodů se odečtou 

v obou souborech s požadovanou přesností a pomocí nich se sestaví transformační rovnice 

(Kolář, 2003). 
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Dále můžeme pohovořit i dalších metodách, které se v souvislosti s transformacemi 

a úpravami snímků používají. Nejprve zmíním pojem převzorkování, což můžeme chápat 

jako úkon aplikovaný na obraz, který změní původní počty bodů ve svislém a vodorovném 

směru. Změní také velikost a rozměr pixelu a zpravidla způsobí určitou ztrátu informace 

a rozostření obrazu (VÚGTK, 2009). Georeferencování je proces určení vztahu mezi 

polohou dat v přístrojovém souřadnicovém systému a geografickou. Rektifikací rozumíme 

proces, kdy je poloha všech zobrazovaných prvků transformována z jednoho souřadného 

systému souřadnic do druhého. Ortorektifikace je odstranění geometrického zkreslení 

měřického snímku, který je způsoben různou nadmořskou výškou snímaných objektů.

V praxi se nejčastěji používají dvě metody - lineární konformní transformace a afinní 

(polynomická) transformace. Obě v sobě zahrnují tři základní operace - posunutí počátku, 

otočení souřadnicových os o určitý úhel a změnu měřítka. V některé literatuře jsou 

označovány jako transformace přímé, jelikož vycházejí z předpokladu, že koeficienty 

charakterizující proces transformace jsou konstantní v celé transformované oblasti (Fajt, 

2005).

2.3.1 Lineární konformní transformace

Tato transformace je vhodná pro transformace mezi souřadnicovými systémy, které jsou 

navzájem posunuty, pootočeny a ve směrech obou souřadnicových os mají ve stejném 

poměru změněno měřítko. Pro transformaci nám postačují dva zadané identické body, 

protože nedochází k deformaci objektu (viz obr. 4).

Obr. 4: Konformní transformace (Fajt, 2005)
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2.3.2 Afinní transformace

Jiným názvem polynomická transformace 1. řádu, obsahuje šest operací, a to posun ve 

směru x i y, pootočení, změnu měřítka ve směru x i y a změnu úhlu, který svírají osy x a y. 

Na obrázku 5 vidíme, jak tato transformace může zdeformovat vstupní data (původní 

čtverec se posunul, pootočil, zvětšil a zkosil). Pro transformaci je za potřebí zadání 

minimálně tří vstupních bodů (Pomykaczová, 2007).

2.3.3 Polynomické transformace druhého a vyšších řádů

Tyto transformace se používají, pokud má deformace souřadnicové soustavy 

transformované mapy, snímku nebo jiného zdroje komplikovanější průběh anebo lokální 

charakter. V těchto případech je výhodnější použít polynomickou transformaci vyššího 

řádu (Fajt, 2005).

V případě polynomu druhého řádu je zapotřebí znát souřadnice minimálně šesti 

identických bodů, při použití polynomu třetího řádu pak potřebujeme bodů deset. 

Nedoporučuje se však používat minimální počet bodů, ale přidat další body, které zmenší 

polohovou chybu (Pomykaczová, 2007).

V praxi se používají pouze řády druhé a třetí, jelikož vyšší řády nepřinášejí 

podstatnější zvýšení přesnosti, spíše naopak. 

Obr. 5: Afinní transformace (Fajt, 2005)
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2.4 Digitální model terénu

Digitální model terénu lze chápat jako způsob vyjádření něčeho, co nelze zaznamenat 

přímo. Ne vše na zemském povrchu jsme schopni zaznamenat současně, proto DTM lze 

chápat jako způsob zjednodušené reprezentace reality (Bravený, 2008). Umožňuje nám 

vytvořit si prostorový pohled o zájmovém území, vizualizovat jej a analyzovat z různé 

výšky. Vizualizace mohou být jednak statické jako pohledy nebo dynamické ve formě 

průletů nad terénem. Lze na něm zkoumat různé jevy závislé na výškové členitosti krajiny, 

hledat místa s největším sklonem, vrcholy nebo údolnice. Je možné definovat i místa 

viditelná z určitého místa nebo hledat ideální místo pro rozhlednu.

Digitální modely terénu se používají již od poloviny minulého století a staly se 

nedílnou součástí zpracování terénu v GIS. Podkladem pro jejich tvorbu jsou například 

fotogrammetrická měření, laserové snímání, družicová a radarová data nebo geodetická 

měření. V praxi se používají tři typy modelů terénu:

1. Plátový model – je tvořen nepravidelnými, obecně křivými ploškami 

trojúhelníkového nebo čtyřúhelníkového tvaru a hranice mezi nimi jsou 

vedeny po zlomových liniích krajiny.

2. Rastrový model – je tvořen pravidelnými ploškami se společnými hranami. 

Plošky představují čtyřúhelníky, které lze rozdělit na trojúhelníky, a ke každé 

plošce uvádí hodnotu představující její výšku. Body tohoto modelu mají mezi 

sebou konstantní vzdálenosti, proto se nad ním lépe realizují výpočty, jako 

například interpolace. Nevýhodou modelu je, že volba bodů se nepřizpůsobuje 

tvaru území, proto jich může být v nějakých místech nedostatek a jinde zas 

přebytek.

3. Polyedrický model (známý také jako model TIN – Triangulated Irregular 

Network) – je tvořen elementárními ploškami, které zde představují 

trojúhelníky, jejichž vrcholy nesou informaci o výšce. Interpolace plochy se 

obvykle provádí lineárně po trojúhelnících. Plochu můžeme ji považovat za 

rovinnou nebo ji přiřadit určitou křivost. K jeho přednostem patří to, že může 

hustotu sítě přizpůsobit velikosti a frekvenci výškových změn v krajině (Mitáš, 

Mitášová, 1999).
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2.4.1 Druhy DTM

Odborná literatura uvádí tyto hlavní druhy digitálních modelů:

DMT: Digitální model terénu, anglicky označován jako Digital terrain model, je 

reprezentací zemského povrchu v paměti počítače a je složen z dat a interpolačního 

algoritmu, který mu umožňuje odvozovat výšky mezilehlých bodů. Jiná definice nám říká, 

že DMT popisuje zemský povrch ve smyslu holého povrchu (VÚGTK, 2011).

DSM: Digitální model povrchu, anglicky Digital surface model, je zvláštní případ digitálního 

modelu reliéfu, který nám zobrazí povrch terénu a vrchní plochy všech objektů, které se na 

něm nacházejí (jako jsou střechy budov, koruny stromů …). 

DEM: Digitální výškový model, z anglického Digital elevation model, můžeme chápat jako 

model pracující výhradně s nadmořskými výškami bodů, nebo jako datovou sadu 

výškových hodnot, které jsou algoritmicky přiřazeny k dvourozměrným souřadnicím. 

Bravený (2008) popisuje tento model jako 2,5D rastrový model obsahující výškové body 

ve vztahu k referenčnímu povrchu.

DMK: Digitální model krajiny Bravený (2008) popisuje jako trojrozměrné schéma výřezu 

krajiny, které reprezentuje její základní generalizované vlastnosti. Najdeme zde data 

nadpovrchová, povrchová i podpovrchová.

DCM: Digitální model města či městské krajiny, v anglické literatuře používaný pojem 

Digital City Model. Jak již z názvu vyplývá, modely pracují pouze s městskou krajinou. Jsou 

zasazené do DTM a snaží se o co nejvěrnější vymodelování budov a jejich usazení do 

modelu terénu (viz obr. 6) (Shickler a Thorpe, 1998).

Obr. 6: Digital City Model of Lower Manhattan (Shickler a Thorpe, 1998)
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2.4.2 Metody interpolace

Termín interpolace vyjadřuje proces výpočtu neznámých hodnot určitého atributu na 

základě hodnot známých v okolních bodech. Body mohou být rozmístěny nahodile nebo 

v pravidelných vzdálenostech. Správnost výsledku pak záleží na prostorovém rozmístění 

bodů, na jejich přesnosti a počtu a na vhodnosti použité interpolační metody (Kolář, 

2003). Musíme tedy vždy počítat s tím, že pokud budou body rozmístěny nerovnoměrně, 

bude i náš model v určitém místě velmi blízký skutečnosti, zatímco v jiných místech se 

může značně lišit. Výsledek bude dále záležet na použité metodě interpolace. Ty můžeme 

dále dělit na metody lokální a globální. Metody globální derivují povrchy tak, že uvažují 

všechny body najednou a jejich výsledky jsou tak vyvážené, ale v nějakých místech se 

mohou značně lišit od skutečnosti. Naopak metody lokální uvažují při výpočtech pouze 

hodnoty nejbližších buněk (Mitáš, Mitášová, 1999). Při tvoření DMT se používají 

především metody lokální. Mezi hlavní interpolační metody řadíme IDW, krigging, lineární 

interpolaci, natural neighbour, spline, Thiesenovy polygony, TIN,  topo to raster a jako 

doplňkovou můžeme označit polynomickou regresi.

Lokální metody:

IDW – Inverse distance weighted interpolation, patří mezi jednoduché interpolační metody, 

kde hodnota buňky je vypočítána z hodnot nejbližších okolních buněk, přičemž 

předpokládáme, že vliv na interpolované hodnoty se vzdáleností klesá (Bravený, 2008). 

Tato metoda je velmi rychlá a lze ji použít i na velké datové soubory. Negativní vliv však 

má nerovnoměrné rozmístění hodnot (Jelének, 2010).

Natural neighbour – metoda nejbližšího souseda, využívá pro určení vah Thiessenovy 

(Voroignovy) polygony. Výsledná hodnota je vypočítána jako vážený průměr hodnot 

v těchto polygonech (Jelének, 2010). Metoda je používána na pravidelně uspořádané 

datové soubory, kde je jen malý počet nepravidelností.

TIN – používá při výpočtech lineární interpolaci uvnitř každého trojúhelníku. Je efektivní 

metodou i pro velký datový soubor, velmi rychlá a přesně kopíruje reliéf (Langhamr, 

2011). Mitáš a Mitášová (1999) se o lineární TIN metodě interpolace zmiňují jako o méně 

přesné, na rozdíl od digitálního TIN modelu terénu. Výsledkem je povrch tvořen sítí 

trojúhelníků, které spojují jednotlivé datové body. Tato metoda je často využívána při 3D 

vizualizacích terénu.
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Globální metody:

Krigging – je nejspíše nejpoužívanější interpolační metoda s vysokou flexibilitou, jejíž 

průběh je plně ovladatelný pomocí parametrů (Langhamr, 2011). Používá se hojně pro 

nerovnoměrně rozmístěná data. Základ této metody spočívá v tom, že prostorová 

variabilita prvků je natolik nerovnoměrná, než aby mohla být modelována matematickými 

funkcemi. Spočívá v nalezení průměrné hodnoty změn v závislosti na míře vzdálenosti 

mezi naměřenými body (Bravený, 2008). 

Spline – metoda minimální křivosti, odhaduje neznámé hodnoty pomocí matematických 

funkcí, které mají dvě podmínky a to, že 1) funkce procházejí všemi body a 2) mají 

minimální křivost. Každá část povrchu je tedy reprezentována polynomickou funkcí, která 

vychází z lokálních hodnot. Výsledkem je hladký povrch respektující vstupní body (Mitáš, 

Mitášová, 1999). Často se tedy používá v přírodních vědách.

Poslední metoda, kterou zde zmíním, je Topo to raster. Tato metoda dokáže 

kombinovat několik základních metod pro výpočet přesného modelu. Kombinuje přesnost 

metody IDW a prostorovou kontinuitu metod jako Spline a Krigging. To znamená, že 

výpočet je optimalizován tak, aby byl účinný jako lokální metoda a zároveň aby výsledný 

povrch neztratil svou spojitost, s jakou pracují metody globální. Dále dokáže modelovat 

i náhlé změny reliéfu, proto tato metoda byla přednostně navržena pro modelaci 

hydrologicky korektního digitálního modelu reliéfu.

Na obrázku 7 můžeme vidět, jak bude vymodelován tentýž terén při použití různých 

interpolačních metod.

a) pomocí Voroignových polygonů b) lineární TIN interpolace

c) IDW d) krigging

e) spline se zvýrazněním linií f) spline metoda se zhlazovací funkcí
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Obr. 7: Interpolace DEM pomocí různých metod poskytovaných v GIS (Mitáš, Mitášová, 1999)
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KAPITOLA 3

Modelové území a podkladová data

V této kapitole je popsáno řešené modelové území, které bylo vybráno pro tuto práci, 

a dále podkladová data, která byly v práci použita.

3.1 Popis modelového území

Pro účely této práce bylo vybráno území zatopené Slapskou přehradou, a to konkrétně 

úsek od Zvírotic ke Svatojánským proudům. V rámci tohoto úseku byly vybrány dvě obce, 

Zvírotice a Živohošť, které byly detailně rozpracovány. 

Svou rozlohou 1162,6 ha je vodní nádrž Slapy šestou největší v republice (obr. 8). 

Leží v nadmořské výšce 271 m a dosahuje hloubky až 58 m, avšak průměrná hloubka se 

pohybuje pouze kolem 20 m. Výška hráze je 70 m a její délka dosahuje 360 m. První 

rozhodnutí o stavbě Slapské přehrady pochází již z roku 1933. Tehdy měla být jednou 

z tzv. štěchovických přehrad, ale stavba byla odložena. V roce 1949 byla stavba znovu 

schválena a ještě v témž roce začaly práce (obr. 9). Koncem roku 1951 se začala budovat 

hráz v Třebenicích, v dubnu 1954, po více jak 2 letech práce, se přehrada začala naplňovat. 

Obr. 8: Slapská přehrada (Strany potápěčské, 2008)
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Význam nádrže je mnohoúčelový. Především však ochrana před velkými vodami. První

zatěžkávací zkoušku přehrada prodělala již v červenci 1954 a zachránila tak Prahu před 

povodní (Slapy.cz, 2007).

První modelovou obcí je obec Živohošť. První písemné zmínky o Živohošti se nacházejí 

v listinách kolegiátního chrámu a týkají se roku 1057. Původní název Živhost či Živhošť se 

postupně změnil v Živohoušť a Živohošť. Z obce, která se tu kdysi rozkládala po obou 

březích Vltavy, zůstal po vzedmutí hladiny pouze kostel sv. Fabiána a Šebestiána a několik 

budov s bývalou školou, farou a hřbitovem, které dříve stály na kopci nad vesnicí. Dnes se 

rozprostírají na levém břehu zvaném jako Stará Živohošť. Na opačném břehu stojí dnes 

Živohošť Nová. Oba břehy bývaly kdysi propojeny přívozem, který byl v roce 1932 

modernizován a předělán na přívoz lanový. Na Nové Živohošti stála známá hospoda 

jménem Rákosníkova. Byla postavena v roce 1617 a údajně je to nejstarší datovaná 

roubená stavba v Čechách (Pavelčík, 2009). Mezi jejími hosty najdeme i jména jako Jan 

Jirásek, Josef Suk, Bedřich Smetana či Jaroslav Hašek, který v povídce Střed Evropy 

popisoval chudobu Středního Povltaví, zdejší školy i života v samotné Živohošti 

(Vondrášek, 2009). Před první světovou válkou se v obci nacházelo asi 21 domů a 140 

obyvatel. V roce 1921 žilo ve vesnici 245 obyvatel v 41 domech. Za druhé světové války se 

část vsi na pravém břehu Vltavy, což byla její většina, stala součástí vojenského cvičiště 

Zbraní SS Benešov a její obyvatelé se museli 31. prosince 1943 vystěhovat. O tom, že se 

zde bude stavět přehrada, se vědělo již za první republiky, avšak teprve v roce 1949 se 

začala Slapská přehrada stavět a postavena byla v letech 1951 a 1954. Obyvatelé Živohošti 

byli vystěhováni a v červnu 1954 byla obec zatopena (Vondrášek, 2009).

Obr. 9: Stavba Slapské přehrady (Ústav české literatury a literární vědy, 2010)
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Vys%C3%ADdlen%C3%AD_Bene%C5%A1ovska,_Neveklovska_a_Sedl%C4%8Danska
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Slapsk%C3%A1_p%C5%99ehrada
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99eh
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDcvikov%C3%BD_prostor_Waffen-SS_na_Bene%C5%A1ovsku
http://cs.wikipedia.org/wiki/31._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vys%C3%ADdlen%C3%AD_Bene%C5%A1ovska,_Neveklovska_a_Sedl%C4%8Danska
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slapsk%C3%A1_p%C5%99ehrada


Kap. 3: Modelové území a podkladová data                                                              

                                                                                                                                                                                                    24

Druhým modelovým územím byla osada Zvírotice. Nachází se na pravém břehu Vltavy 

v horní části Slapské přehradní nádrže. První dochovaná zmínka o této osadě pochází 

z roku 1322, kdy král Jan Lucemburský daroval Heřmanovi z Miličína za pomoc při 

vojenské výpravě Zvírotickou tvrz. Datum vzniku zdejší tvrze, jež plnila funkci strážního 

bodu na Vltavě, není historicky doloženo. Až za druhé světové války se obec stala součástí 

cvičiště vojsk SS. Koncem čtyřicátých let minulého století, kdy se rozhodlo o stavbě 

Slapské přehrady, byla existence obce ohrožena podruhé během deseti let. Údajně se 

uvažovalo o přestěhování obce do pohraničí. V srpnu 1951 se však začala budovat nová 

vesnice pro ty, kteří se rozhodli ve Zvíroticích zůstat. Výstavba byla dokončena na přelomu 

1953 a 1954, takže povodeň na jaře 1954 zaplavila jen rozvaliny 40 z původních 47 domů.

Mapa 1: Modelové území práce (Zdroj: školní databáze dat, vlastní tvorba)
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3.2 Podkladová data

Pro vytvoření jak bývalého, tak současného DTM bylo použito řady zdrojů a podkladů, 

které pokrývaly zájmové území. Hlavním podkladem, který byl použit pro vytvoření 

současného i minulého modelu krajiny, byla data Základní báze geografických dat 

(ZABAGED) a dále letecké měřičské snímky (ortofota). Tato data byla použita s povolením 

Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, který také poskytl digitální kopie map 

Stabilního katastru, kopie Státní mapy odvozené 1 : 5 000 a Topografické mapy 1 : 50 000. 

Jako další významný podklad byly použity staré letecké měřičské snímky, které poskytl 

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce (VGHMÚř), a dobové 

fotografie, které byly k dispozici v zakoupených knihách o vltavském regionu a které 

poskytl ze své soukromé sbírky pan Vojtěch Pavelčík. Díky nim bylo možno relativně 

přesně vymodelovat původní zástavbu.

3.2.1 Stabilní katastr

Stabilní katastr je ucelené, na svoji dobu maximálně objektivní a přesné dílo 

o kvantitativním i kvalitativním stavu půdního fondu a ekonomiky v Čechách, na Moravě 

a ve Slezsku. Vznik stabilního katastru byl spojen s rostoucí potřebou habsburského 

státního aparátu zvýšit příjmy plynoucí z daní, což předpokládalo podchytit všechny 

potenciální plátce, stanovit rozsah jejich majetku a určit výši daně. Nezbytným podkladem 

pro tyto operace byly společně se statistickými údaji také katastrální mapy.

Právním základem byl patent císaře Františka I. ze dne 23. prosince 1817, který 

stanovil, že práce spojené s jeho vyhotovením budou probíhat postupně v jednotlivých 

korunních zemích monarchie bez ohledu na panskou a poddanskou půdu (Čábelka, 2011).

Katastrální vyměřování bylo prvním mapováním na území rakouského státu, které 

bylo vyhotoveno na přesných geodetických základech. Byla založena a zaměřena 

trigonometrická sít I. až III. řádu. Sít IV. řádu vznikla zhuštěním sítě III. řádu grafickou 

triangulací (Kostková, Římalová, 2006). Zobrazení, které bylo použito jako kartografický 

základ map stabilního katastru, je Cassini – Soldnerovo příčné válcové zobrazení 

ekvidistantní v polednících. Pro celou monarchii bylo použito deset souřadnicových 

soustav, z nichž tři mělo bývalé Československo, a to Gusterberg, Svatý Štěpán 

a Gellerthegy.

Síť I. řádu (Gross Netz) byla určena na Moravě v letech 1821-1826, v Čechách 1824 –

1825 (viz obr. 10) a 1827-1840. Sítě II. a III. řádu (Kleine Netze) byly vybudovány dle 

potřeb a postupu mapovacích prací na Moravě v letech 1822 – 1829, v Čechách 1825 –
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1840. Body I. řádu byly vždy voleny s možností centrického postavení stroje, body 

s trvalou signalizací (např. věže kostelů) byly použity v síti III. řádu. Hlavním úkolem 

číselné triangulace bylo vybudovat souvislou trigonometrickou síť tak, aby v území 

vymezeném jednou rakouskou čtvereční mílí byly určeny tři body a aby alespoň jeden 

z bodů bylo možné použít jako stanovisko měřického stolu. Z tohoto bodu měla být 

zaručena viditelnost alespoň jedné orientace na zbývající dva body v tomto prostoru. 

Pouze v horských lokalitách bylo možné číselně v prostoru rakouské čtvereční míle určit 

dvojici bodů se vzájemnou orientací (Čada, 2005).

Obr. 10: Trigonometrická síť I. řádu pro mapování stabilního katastru na území Čech (Čada, 2005)

Výsledkem podrobného mapování byly originální mapy stabilního katastru, které byly 

pro potřeby státní správy i jiné reprodukovány tiskem z kamene. Jeden z otisků, tzv. 

císařský povinný otisk, byl určen k archivaci.

V této práci byly použity povinné císařské otisky map stabilního katastru z let 1839 

a 1840, který poskytuje ČÚZK v digitální podobě ve formátu JPG. K mapám stabilního 

katastru existuje velmi podrobná legenda. Například okrově jsou pole, šedě s odstínem 

hnědé lesy, sytě zeleně parky a zahrady, zeleně a světle zeleně louky, sytě červeně jsou 

zděné budovy, kamenné mosty, jezy a silnice, červeně veřejné stavby, žlutě jsou dřevěné 

budovy, mosty a jezy. Bílou barvu mají veřejná prostranství a půda, která se neobdělává, 

jako jsou dvory a nádvoří. Hnědou barvu mají cesty, modrou vodní plochy.

javascript:openWindow('text_co.html');
javascript:openWindow('text_co.html');
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3.2.2 ZABAGED

„ZABAGED je digitální geografický model území České republiky, který svou přesností 

a podrobností zobrazení geografické reality odpovídá přesnosti a podrobnosti Základní 

mapy České republiky v měřítku 1:10 000“ (ČÚZK, 2011). 

Databáze se začala tvořit v roce 1995 digitalizací tiskových podkladů ZM 10. Již v roce 

2004 byla takto pokryta celá Česká republika. Aktualizace a doplňování jsou realizovány 

ve tříletých cyklech s využitím vždy nově zpracovaných leteckých měřických snímků 

a barevných ortofot, která budou každoročně vytvářena pro jednu třetinu území 

republiky.

Data jsou poskytována v souřadnicových systémech S-JTSK, WGS84, případně v S-42 

a výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání. Pro tuto práci bylo požádáno o data 

v systému S-JTSK (ČÚZK, 2011).

Pro zpracování práce bylo použito 8 listů digitální báze geografických dat, které poskytl 

ČÚZK. Rozměry jednotlivých listů jsou 2,5 x 2 km.

3.2.3 Ortofota

Podobně jako u dat ze ZABAGEDu tyto podklady poskytl ČÚZK. Ortofota jsou v rozměrech 

a kladu mapových listů Státní mapy 1 : 5 000 a velikost jednoho snímku 2,5 x 2 km. 

V úseku Zvírotice – Hrazany byla ortofota pořízena v květnu roku 2008 v mapování pásma 

Západ. Mají tedy velikost pixelu 0,5 m a pořízeny jsou analogovou kamerou. 

Úsek Hrazany – Svatojánské proudy byl nasnímán v červenci roku 2010 v rámci 

mapování pásma Střed. Velikost pixelu je 0,25 m a pořízeny byly digitální kamerou.

ČÚZK poskytuje ortofota v systému S-JTSK a všechny snímky mají bitovou hloubku 

8 bitů.

3.2.4 Historické letecké měřičské snímky

Poskytování těchto snímků je v kompetenci Vojenského geografického 

a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce. Nejstarší dochované snímky, které tato práce 

vyžadovala, byly z roku 1949, avšak pokrývaly pouze třetinu zájmového území. Dále tak 

byly využity snímky z roku 1953, které již celé území pokryly.

3.2.5 Státní mapa odvozená 1 : 5 000

Mapa vznikala postupně od roku 1950. Jejími základy jsou Základní mapa 1 : 5 000 

s výškopisem, Technickohospodářská mapa 1 : 5 000 a pozemková mapa vojenských 

újezdů 1 : 5 000. Pracuje se zde v souřadném systému S-JTSK a výškovém systému 
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baltském po vyrovnání (Bpv). Dále mapa obsahuje polohopis, který vznikl generalizací 

mapy katastrální z měřítka 1 : 2 880 na měřítko 1 : 5 000, výškopis, který byl odvozen ze 

speciální mapy vojenské 1 : 75 000 a topografické mapy 1 : 25 000, popis a mimorámové 

údaje (Čábelka, 2011).

Tato mapa patří mezi uživatelsky nejžádanější mapový produkt, jelikož v sobě 

zahrnuje jak katastrální úroveň podrobného zobrazení jednotlivých nemovitostí, tak 

i topografickou složku, která přibližuje obsah mapy skutečnému stavu v terénu. Proto je 

mapa využívána zejména pro plánování, projektovou přípravu a jako podklad pro tvorbu 

a vydávání tématických map.

Za zapůjčení tohoto díla patří dík Archivu ČÚZK. Bylo naskenováno čtrnáct listů SMO5, 

které byly následně zgeoreferencovány.

3.2.6 Historické fotografie

Dobové fotografie zachycující tehdejší stav vltavského údolí zapůjčil ze soukromé sbírky 

pro účely modelace budov pan Vojtěch Pavelčík, kterému tímto patří velký dík. Na 

fotografiích je dobře patrno, kde většina budov stála a jak vypadala, a bylo tudíž 

modelováno do detailu, který tyto obrázky umožnily.
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KAPITOLA 4

Metodika

V této části budou popsány jednotlivé kroky a postupy, kterými bylo dosaženo 

požadovaných cílů.

V celé práci bylo pracováno s programem ArcGIS s datovým modelem File 

Geodatabase, do kterého byla ukládána všechna vytvořená data. V rámci geodatabáze byly 

vytvořeny dva datasety, do kterých byla ukládána data ze současného stavu krajiny a ze 

stavu minulého.

V celé práci bylo pracováno v systému S-JTSK.

4.1 Upravení vstupních dat

Nejprve bylo třeba vytvořit hranici zájmového území, pro které bude vytvářen model 

reliéfu. Byla tedy vytvořena polygonová vrstva, která byla vložena do připravené 

geodatabáze. 

Pro vytvoření historického DTM bylo zapotřebí zvektorizovat vrstevnice, které se 

nacházejí pod současnou hladinou Slapské přehrady, jelikož tyto vrstevnice se v datech 

ZABAGED nevyskytují. K tomuto účelu posloužily listy Státní mapy odvozené 1 : 5 000 

(SMO5), které laskavě zapůjčil Archiv ČÚZK. Zde byly příslušné listy okopírovány. 

Následně oskenovány a v programu Adobe Photoshop 6.0 oříznuty, upraven jas a kontrast.

4.2 Georeferencování vstupních dat

Listy SMO5 byly nahrány do programu ArcMap a zde byly transformovány do souřadného 

systému S-JTSK. Byl zapnut Toolbar Georeferencing a pomocí vybrání příslušného listu 

a příkazu Fit to display byl list přesunut do viditelné části obrazu. Dále se začalo se sběrem 

vlícovacích bodů pomocí nástroje Add control points. Nejprve klikneme na bod na 

netransformovaném listu a ten následně přiřadíme jemu odpovídajícímu bodu na již 
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transformovaném snímku či vrstvě. Braly se v úvahu především známé body v krajině jako 

je koryto řeky, potoků, současná hladina, cesty, silnice nebo domy, které byly patrny ze 

současných či historických ortofot, z vrstvy cestní sítě nebo ze ZM 10. Vlícovací body je 

nutno umístit co možno nejrovnoměrněji po celém listu, aby nedošlo ke zkreslení při 

transformaci.

Transformační metoda použitá pro rektifikaci obrazu byla metoda Spline a listy byly 

zgeoreferencovány. Během sběru lícovacích bodů je možno pozorovat v tabulce View link 

table seznam již zadaných bodů. Zobrazují se nám poloha bodů na rektifikovaných 

snímcích v pixelových souřadnicích a v systému S-JTSK, reziduální chyba ve sloupci 

Residual a celková chyba Total RMS Error. Metoda Spline má celkovou chybu nula, jelikož 

ztotožní oba dva body. V této tabulce si můžeme zvolit i jinou metodu transformace –

polynomickou prvního řádu (afinní), druhého řádu, třetího řádu nebo adjust. Byla snaha 

o to, aby chyba při použití transformace prvního řádu nepřekročila 10 m. V okolí Živohošti 

tak byla celková chyba 5,08 m, v okolí obce Zvírotice bylo docíleno přesnosti 2,8 m.

Samotnou transformaci provedeme příkazem Rectify a vybereme jednu ze tří metod 

transformace (Nearest Neighbour, Bilinear Interpolation nebo Cubic Convolution), ve 

všech případech byla vybrána metoda Nearest Neighbour a transformovaný list uložen do 

formátu JPEG.

Obr. 11: Georeferencování listů SMO5 – okolí Zvírotic (Zdroj: vlastní tvorba)
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Obdobně bylo postupováno i při georeferencování listů map stabilního katastru.

4.3 Vektorizace

Následně bylo potřeba zvektorizovat současný a minulý stav krajiny. Vektorizovány byly 

třídy jako jsou lesní plochy, trvalé travní porosty, křovinná vegetace, liniová vegetace, 

zastavěné plocha, vodní plochy, cesty a koryto bývalé řeky. Vektorizace probíhala na 

podkladě ortofot, leteckých snímků a map SMO5. Vzhledem k rozsáhlosti území se tento 

krok jevil jako velmi časově náročný.

4.4 Tvorba digitálního modelu terénu

Důležitým úkolem této práce bylo vytvořit jak současný, tak historický model terénu a tyto 

dva vzájemně porovnat a především určit, kam až dnes sahá voda a co všechno je již 

zatopeno. 

K vytvoření současného DTM bylo použito dat ze ZABAGEDu, která obsahovala několik 

druhů výškových dat: vrstevnice hlavní, vrstevnice zesílené, vrstevnice doplňkové, dolní 

hrana, horní hrana, břehovka a kótovaný bod. Pomocí těchto dat a funkce Topo to raster 

byl vytvořen digitální model současného terénu.

Obr. 12: Georeferencování listů Stabilního katastru – okolí Živohošti (Zdroj: vlastní tvorba)
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Prvním krokem pro vytvoření historického DTM bylo doplnit data pod současnou 

hladinou. Jinými slovy zvektorizovat vrstevnice pomocí zgeoreferencovaných listů SMO5. 

Současná hladina se dle dat poskytnutých Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním 

nachází v 269,577 m n. m. Vrstevnice byly vektorizovány jako polyline po deseti metrech, 

kde bylo třeba, byl zvolen interval menší. Na začátku zájmového území ležela hladina 

bývalého koryta řeky ve výšce přibližně 250 m n. m., zatímco v místě dnešní přehrady 

přibližně ve 218 m n. m. Každé vrstevnici byla přiřazena výška v atributové tabulce, která 

byla následně použita při vytváření DTM.

4.4.1 Tvorba DTM pomocí Topo to Raster

Všechny vrstvy obsahující výškovou informaci byly nahrány do okna ArcMap - všechny 

vrstevnice, kótované body a břehovka a hranice zájmového území. 

Nejprve je nutno v záložce Customize – Extensions aktivovat 3D Analyst, popřípadě 

Spatial Analyst a zapnout příslušný toolbar. Následně byla pro tvorbu modelu vybrána 

a spuštěna interpolační funkce Topo to Raster, která umožňuje vytvoření hydrologicky 

korektního modelu terénu, což bylo pro tuto práci vhodné. Do nástroje byly postupně 

nahrány jednotlivé vrstvy, ze kterých bude model vytvořen.

U liniových vrstev všech pěti typů vrstevnic bylo nastaveno ve sloupci typ: „Contour“

a ve sloupci field: „Vyska“ – neboli z jakého sloupce v atributové tabulce bude nástroj 

čerpat informace o nadmořské výšce.

V případě bodové vrstvy výškových bodů bylo nastaveno vše stejně kromě sloupce typ, 

kde bylo nadefinováno nastavení Point Elevation (body výzdvihu).

Dále byla vložena vrstva řeky, u které bylo nastaveno ve sloupci typ: Stream neboli 

vodní tok.

Poslední vloženou vrstvou byla vrstva zájmového území, podle které bude výsledný 

model terénu oříznut. V kategorii typ bylo nastaveno Boundary (hranice).

Posledním nastavením byla velikost buňky rastru, která byla pro celé území nastavena 

na velikost 3 m.

Takto vytvořený model byl použit pro celkovou vizualizaci celého zaniklého území 

Slapské přehrady. Pro vizualizaci jednotlivých modelovaných obcí byla vytvořena kolem 

příslušné obce hranice a model byl pomocí funkce Extract by Mask (Spatial Analyst Tools -

Extraction) oříznut, jelikož celý model způsoboval velkou zátěž na HW a pohyb po něm při 

průletových animacích byl velmi pomalý. Podle této hranice byly oříznuty i ostatní 

krajinné prvky.
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4.5 Úprava hlavních krajinných prvků pro 3D vizualizaci

Pro následnou prostorovou vizualizaci krajiny bylo nutno připravit požadované vrstvy –

lesy, keře, vodní tok a především budovy.

4.5.1 Úprava shapefilu stromů a keřů

Pro vizualizaci prostorových dat v ArcSceenu je vhodné vložit bodovou vrstvu a každému 

bodu poté lze přiřadit 3D objekt.

Zvektorizované lesní plochy byly tedy převedeny z formátu polygon na bodovou 

vrstvu. Tohoto lze dosáhnout nástrojem Create Random Points. Nástroj najdeme v záložce 

ArcToolbox Window – Data Management Tools – Feature Class – Create Random Points. 

V popisu nástroje můžeme najít přesnou definici toho, co tento nástroj provádí. Vytvoří 

předem určený počet náhodně rozmístěných bodů uvnitř polygonu nebo podél linie. Je 

zapotřebí definovat, kolik bodů bude vytvořeno uvnitř každého polygonu. To lze dvěma 

způsoby. Za prvé prostým napsáním čísla do políčka Number of Points se zaškrtnutím 

volby Long, což nám vyplní každý polygon stejným množstvím stromů. Za druhé se 

zaškrtnutí volby Field, kde udáváme, z jakého pole v atributové tabulce bude pro ten který 

polygon vytvořen příslušný počet bodů. Tato druhá možnost byla v práci využita. Před 

samotným spouštěním nástroje byl tedy spuštěn editor, přidáno pole do atributové 

tabulky polygonové vrstvy a spočítán počet bodů pro každý polygon pomocí Field 

Calculator. Nejrealističtější by bylo přiřadit jeden strom na každých čtyři až pět metrů 

čtverečních. Ale kvůli velkému počtu výsledných stromů v modelu a náročnosti na paměť 

bylo po několika neúspěšných pokusech zvoleno množství menší. Poslední nastavení, 

které funkce vyžaduje, je minimální vzdálenost mezi dvěma sousedními stromy. Zde bylo 

zadáno čtyři metry.

Stejně bylo postupováno i při tvorbě bodů ze shapefilu keřů.

4.5.2 Modelace budov

Modelace budov probíhala v softwaru Google Sketchup 8 z důvodu jeho kompaktnosti se 

softwarem ArcSceene.

Google Sketchup je volně dostupný software, ve kterém lze jednoduše vymodelovat 

základní 3D tvary. Je to základní CAD software, neboli systém, který podporuje počítačové 

kreslení či rýsování. Tyto aplikace dále obsahují grafické, geometrické, matematické 

a inženýrské nástroje pro kreslení plošných výkresů a modelování objektů a dějů reálného 
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světa. Google Sketchup umožňuje vytvářet 3D objekty, texturovat jejich povrch a poté je 

umístit kamkoliv na Zem prostřednictvím Google Earth a propojení se softwarem GIS.

V aplikaci se nacházejí tři souřadné osy x, y a z, dále nástroje na tvorbu základních 

tvarů jako obdélníků, linií a oblouků a nástroje na extrudaci tvarů. Při modelaci budov byly 

použity dobové fotografie, podle kterých byla snaha co nejvěrněji danou budovu 

vymodelovat. Detailní fotky všech budov avšak k dispozici nebyly, a tak tvar budov 

ostatních byl odhadnut z celkového náhledu na obec či z leteckých snímků.

Při tvorbě byla nejprve vytvořena hrubá stavba budovy – půdorys, následně vytažen 

do požadované výšky, okna, střecha. Poté dodělány všechny detaily, které bylo možno 

z fotografií či snímků vyčíst (viz obr. 13a) a posledním krokem bylo vybarvení budovy (viz 

obr. 13b). Jelikož byly k dispozici samozřejmě jen černobílé fotografie, tak barevné 

provedení bylo často děláno jen intuitivně a nemusí tak stoprocentně odpovídat 

skutečnosti. 

Obr. 13a: Tvorba budov v Google SketchUp 8, příklad budovy na Staré Živohošti (Zdroj: vlastní tvorba)

Obr. 13b: Tvorba budov v Google SketchUp 8, příklad budovy na Staré Živohošti (Zdroj: vlastní tvorba)
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/wiki/GIS
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/wiki/Google_Earth
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4.5.3 Vkládání budov do modelu

Jelikož byla každá budova ve vesnici modelována zvlášť, bylo potřeba pro každou vytvořit 

samostatný bodový shapefile, pomocí kterého pak byly budovy vloženy v aplikaci 

ArcSceene do vytvořeného modelu. 

V zájmovém území bylo přibližně 80 budov, tudíž se tento krok vytvoření 80 shapefilů 

zdál být značně neefektivním, nicméně pro věrnější zachování reality nutný. S každou 

budovou bylo totiž pracováno jako se samostatným objektem, aby byl vyřešen problém 

různého natočení každé budovy v terénu. Samotný export z programu Google SketchUp 

probíhal pomocí příkazu Export, následně byl vybrán typ souboru COLLADA, který je 

kompatibilní s ArcGIS a lze ho tak jednoduše importovat do vlastního modelu. Jako 

nevýhodu tohoto postupu bych uvedla, že velikost takto vyexportované budovy byla až 

pětkrát větší než její model v programu SketchUp a způsobovala tak velkou zátěž na 

paměť.

Existuje ještě druhá možnost, jak vkládat budovy do modelu, a tou je importovat 

z ArcMap do Google SketchUp půdorysy všech budov (pomocí funkce Import to CAD) 

a vytvořit celou vesnici v jednom okně aplikace naráz. Tato možnost ale použita nebyla, 

jelikož každá budova se nachází v jiné nadmořské výšce, a proto se musí vložit zvlášť, aby 

se docílilo co největší přesnosti.
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4.6 Prostředí ArcSceene

Prostředí ArcSceene patří stejně jako prostředí ArcMap do programu ArcGIS. Umožňuje

vytváření 3D náhledů nad digitálními modely terénu, natáčení scény podle potřeb 

uživatele a nahrávání průletových animací.

Byly vytvořeny čtyři modely terénu, současný a tři historické, které odpovídají roku 

1950. Jeden historický model zahrnoval celé zájmové území, druhý pouze okolí obce 

Zvírotice a třetí okolí obce Živohošť. Do všech modelů byly načteny vrstvy lesů, keřů, 

stromů, řeky, současné hladiny, cest a budov. Dále byly načteny podkladové rastry, a to 

ortofota z let 2008 a 2010, a letecké měřičské snímky z roku 1953.

Do programu byl tedy nejdříve vložen vytvořený DTM, který byl v nabídce Properties –

Base Heights jedenkrát převýšen, aby vynikly výškové rozdíly a byl tak vytvořen dojem 3D 

scény. Všechny následně vložené prvky byly v této možnosti nastaveny tak, aby svou 

výšku přebíraly z již vloženého modelu (možnost Floating on a custom surface a následné 

vybrání příslušného DTM). Při vkládání ortofot a LMS bylo nastaveno převýšení o něco 

málo větší, protože se stávalo, že v některých místech model zakryl snímek. Dále se 

v nějakých případech nastávalo to, že mezi ortofoty či leteckými snímky vznikaly mezery, 

i když byly převýšeny stejně. Toto bylo vyřešeno spojením snímků do jednoho, což 

umožňuje funkce Mosaic To New Raster (Data Management Tools – Raster – Raster 

Dataset). 

Vkládané rastry ortofot či leteckých snímků byly automaticky vloženy s nižší kvalitou, 

aby bylo zajištěno co nejrychlejší vykreslování scény. Následkem toho ale při větším 

přiblížení vznikaly nekvalitní pohledy. Tento problém lze vyřešit nastavením v záložce

Properties – Rendering – Optimize – Quality enhancement for raster images nastavením na 

nejvyšší kvalitu. To ale velmi zatěžovalo scénu a vykreslování, práce i pohyb po modelu 

probíhaly velmi pomalu. Proto je dobré toto nastavit až při exportu výsledných 

pohledových scén. Dále v okně Rendering – Visibility můžeme nastavit, zda bude daná 

vrstva viditelná vždy, při pohybu, nebo když pohyb ustane. Zde bylo nastaveno u všech 

vrstev viditelnost vždy.

Jak již bylo zmíněno výše, každá budova byla do modelu vkládána jako jednotlivý 

objekt, kterému byla opět přiřazena možnost Floating on a custom surface. V možnostech 

každého bodového shapefile pak byla budova příslušně upravena (viz obr. 14): Edit 

Symbol – vložení budovy jako 3D Marker Symbol – načtení souboru *.dae a následné 

upravení každé budovy. Tím rozumíme natočení, aby půdorys odpovídal realitě (Rotation 

Angles – lze natáčet ve směru všech tří os), nastavení Offsetu (budova bude ležet výše než 
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model terénu) a posunutí od počátku souřadného systému (Offset a Normalized origin 

offset).

4.6.1 Vizualizace vegetace

Při vytváření modelu zaniklých vesnic byla také nastíněna otázka reálné vizualizace 

vegetace. Kdybychom si chtěli vymodelovat vegetaci sami, museli bychom se uspokojit 

s velmi jednoduchým výsledným modelem, jakým by byl třeba pouze kužel pro jehličnaté 

stromy nebo kulový podklad pro křoviny.

Při vizualizaci rozsáhlejších lesních ploch, které se na zájmovém území nacházely, bylo 

využito ArcGIS knihovny pro 3D objekty. Pro znázornění lesní plochy bylo zapotřebí 

nejprve vytvořit bodovou vrstvu a jednotlivým bodům poté přiřadit tvar stromu. 

Ve zmíněné ArcGIS knihovně můžeme najít mnoho základních 3D tvarů, jako například 

budovy, vozidla, rostliny nebo dopravní značky.

Stromy z této knihovny však měly k reálným docela daleko, jelikož jsou vykreslovány 

pouze jako kříž (viz obr. 15), tudíž při pohledu shora se model ztrácí a jejich použití 

v detailnějších scénách není ideální. Toto je příklad tzv. billboard modelu, který je 

vytvářen na základě fotografie umístěné na dvě navzájem kolmé plochy. Ve své práci 

popisuje tuto problematiku například Muhar (2001) nebo Ervin (2001). Kolmé plochy, na 

které je fotografie umísťována, se při vizualizaci zprůhlední a lze se tak velmi dobře 

přiblížit realitě. Při animacích, kdy se mění poloha kamery, je pak nutno, aby se plošky 

otáčely tak, aby byly stále kolmo na směr pohledu. Nevýhoda tohoto přístupu je tedy ta, že 

může být bez problému uplatněn pouze pro pohledy z nižších výšek. Při pohledu shora 

strom vypadá, jako by ležel na zemi. Plus těchto stromů ale bylo v tom, že díky své malé 

Obr. 14: Úprava shapefilu 3D budov (Zdroj: vlastní tvorba)
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paměťové náročnosti méně zatěžovaly výsledný model, a jelikož stromů se zde nacházelo 

téměř sto tisíc, byly ve výsledné vizualizaci použity.

Pro věrnější vizualizaci vegetace se používá specializovaných programů. Jelikož každá 

rostlina se skládá z mnoha jednotlivých plošek (jako jsou listy, větve, květy, plody…), 

algoritmy pro jejich modelování se snaží nalézt formální matematický popis toho, jak jsou 

právě dané plošky uspořádány.

Z jednotlivých specializovaných systémů můžeme uvést takzvané L-systems, které nám 

poskytnou formální matematický popis vývoje biologických struktur. S pomocí tohoto 

přístupu jsou rostliny modelovány přesně tak, jak v přírodě rostou – ze stádia vyrašení až 

do stádia, kdy jsou plně vyvinuty stonky, listy nebo větve (viz obr. 16). Oproti tomu 

systémy AMAP nejsou tak deterministické jako je tomu u L-systémů. Jsou založeny na 

statistické pravděpodobnosti výskytu určitých fenoménů, jako je délka kmene nebo 

postavení listů. Tyto pravděpodobnosti jsou odvozovány pro každou rostlinu zvlášť, proto 

shánění podkladů pro modelování každého typu vegetace je velmi časově náročná 

záležitost. Posledním zmíněným systémem je Tree system. Je to jednoduchý přístup pro 

botanické modelování, který vychází ze tří základních tříd stromů – opadavé, jehličnaté 

a palmy. Pro každou třídu existuje spousta parametrů, podle kterých je ten který strom 

modelován.

Dále bylo v práci řešeno samotné znázornění jednotlivých významnějších stromů 

v každé vesnici. Z leteckých snímků nebylo příliš dobře patrno umístění jednotlivých 

stromů či keřů, tudíž bylo jejich umístění řešeno především na základě historických 

fotografií. Vloženo bylo tedy několik jehličnatých a listnatých stromů, které se zdály být 

důležité pro celkovou vizualizace obce. Pro tento účel byly použity stromy z Google 

SketchUp knihovny, které jsou již věrnější realitě, avšak náročnost na HW je větší, proto 

jich mohl být rozmístěn pouze určitý počet.

Obr. 15: Úprava shapefilu 3D stromů (Zdroj: vlastní tvorba)
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Modely stromů:

Obr. 16: Porovnání modelů stromu – billboard model, Tree System, SketchUp model a L-system model (Zdroj: vlastní tvorba a Muhar 2001)
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4.7 Vytvoření animace

Vhodný způsob, jak prezentovat 3D scény, je vytvoření animace, kterou také umožňuje 

aplikace ArcSceene.

Neexistuje pouze jediný způsob, jak zde animaci provést, tudíž bylo využito dvou 

způsobů a ty následně porovnány. Zaprvé bylo použito navigace pomocí Fly. Tato ikona se 

dá jednoduše ovládat myší, rychlost pohybu nastavíme kliknutím levého a pravého tlačítka 

a pomocí Tools – Animation – Record animaci zaznamenáme. Takto vzniklou průletovou 

animaci uložíme a vyexportujeme např. do formátu *.avi. 

Pokud ale chceme vytvořit přesnější dráhu průběhu animace, použijeme vytvoření 

animace podél „cesty“ – Create Animation Along Path. K tomuto je zapotřebí nejprve 

vytvoření 3D linie, kterou vytvoříme v 3D Graphics – New Line. U této linie pak můžeme 

nadefinovat různé parametry jako její offset, nadmořskou výšku, orientaci, inklinaci nebo 

azimut. K nastavení všech těchto parametrů poslouží dobře Animation Manager, kde si 

můžeme rovnou i jmenované parametry zobrazit příkazem View. Dále se zde vytvářejí 

i tvz. Keyframes (jakési klíčové obrazy), které můžeme dle libosti přidávat či ubírat.

Byl vytvořen jeden průlet celým modelovaným územím pro znázornění a celkovou 

představu o území a dále detailnější průlety jednotlivými vybranými obcemi.

Po vytvoření animace následuje její uložení a exportování. Toto se provede pomocí 

toolbar Animation – Export Animation, kde vybereme, kam animaci uložit a dále zvolíme 

míru komprese a komprimační zařízení. Bylo zvoleno zařízení Microsoft Video 1 a kvalita 

komprese 90 %, jelikož při menší kvalitě vznikají nekvalitní a rozmazaná videa a při 

kvalitě vyšší bylo vyexportované video příliš velké a nebylo možno ho otevřít a přehrát. 

Výsledné animace tedy byly uloženy a vyexportovány a konečné video bylo upraveno

a sestříháno do jednoho souboru ve volně stažitelném programu Windows Movie Maker.
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KAPITOLA 5

Výsledky a diskuze

Hlavní náplní této práce byla tvorba 3D modelu zaniklého údolí Vltavy, které je dnes 

zatopeno údolní nádrží Slapy. Jako zájmové území byl vybrán úsek od obce Zvírotice, která 

se nachází přibližně osm kilometrů pod přehradní nádrží Kamýk, ke hrázi Slapské 

přehrady. Dále byly v detailu budov modelovány dvě vybrané obce, a to Zvírotice 

a Živohošť. Celkové modelované území zahrnuje přibližně 118 km2 a modelovaných budov 

bylo celkem 80.

Rastrový model terénu byl vytvořen pomocí vrstevnic z databáze ZABAGED v aplikaci 

ArcMap pomocí nástroje Topo to Raster. Jelikož tato databáze začala vznikat až 

v devadesátých letech minulého století, neobsahuje data, která se vztahují k terénu pod 

současnou hladinou. Bylo tudíž zapotřebí tato chybějící data ručně zvektorizovat jako 

polyline, kterým byla následně přiřazena požadovaná nadmořská výška, která byla poté 

použita při modelaci terénu. Jako podklady posloužily kopie SMO5, které byly 

transformovány do souřadnicového systému S-JTSK. K určení vlícovacích bodů posloužily 

současná ortofota, historické letecké měřičské snímky a listy základní mapy 1 : 10 000. 

Jako nejvhodnější typ transformace se jevila metoda Spline. Jelikož listů SMO5 bylo přes 

dvacet, zabrala tato práce dost času.

Hlavním výsledkem práce jsou tedy čtyři 3D modely krajiny. První model reprezentuje 

současný stav krajiny a byl použit jen pro srovnání a celkovou představu o území. Druhý 

model zachycuje celé území ve stavu před napuštěním přehrady. Poslední dva modely byly 

vytvořeny jako samostatné pro každou zájmovou obec a jejich nejbližší okolí, jelikož práce 

s celkovým modelem terénu byla velice náročná na HW. 

V obou těchto obcích byly modelovány budovy na základě historických fotografií do 

takového detailu, který bylo možno z těchto fotografií vyčíst. V obci Zvírotice byly 

detailněji vymodelovány budovy, které byly v dostatečné kvalitě zachyceny na fotografiích, 

ostatní byly vymodelovány bez přesnější rekonstrukce fasád pouze podle svého půdorysu 
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patrného na leteckých snímcích. V obci Živohošť bylo možno téměř všechny budovy 

vymodelovat s maximální přesností, pouze několik budov na pravém břehu nebylo 

zachyceno na žádné fotografii, a tak na jejich místo byly umístěny budovy sloužící jen pro 

vizualizaci a neodpovídající stoprocentně skutečnosti. K modelaci byl vybrán program 

Google SketchUp 8. Jeho hlavní pozitiva jsou v jeho jednoduchosti a intuitivním 

používáním. Umožňoval vytvoření všech základních geometrických tvarů, které byly při 

práci požadovány. Další jeho výhodou byla jeho kompatibilitat se SW ArcGIS pomocí 

exportování budovy do formátu COLLADA. Časově nejnáročnější práce byla tvorba 

historicky věrných modelů budov. Avšak SW Google SketchUp se ukázal být jako velmi 

účinný. Z jeho funkcí je třeba vyzdvihnout především možnost vedení linií v rovinách 

souřadných os nebo v závislosti na již vytvořených tvarech, dále automatické vytváření 

obdélníků a jejich jednoduché vytažení do prostoru do požadované výšky pomocí nástroje 

Pull. Naopak jeho nevýhodou bylo, že zde téměř vůbec nefungovalo kopírování 

jednotlivých komponent, tudíž musely být všechny tvary, ačkoli stejné, kresleny vícekrát.

Výsledná vizualizace a prezentace výsledků probíhala v aplikaci ArcSceene pomocí 

průletových animací, díky kterým má čtenář lepší představu a náhled na modelované 

území. Dále v této aplikaci byly vytvořeny obrazové náhledy, které byly následně 

srovnávány s historickými fotografiemi. 

Import budov do aplikace ArcSceene se ukázal jako velice zdlouhavý proces, jelikož 

každá budova byla vkládána do modelu jako samostatný objekt a bylo tedy nutno před 

samotným importem pro každou vytvořit samostatný bodový shapefile. Tento postup byl 

zvolen proto, aby se s každou budovou mohlo pracovat samostatně a byl tak vyřešen 

problém jejich různého natočení v krajině. Export budovy z aplikace Google SketchUp 8 

a následný import do ArcSceene způsoboval často to, že nebyly správně vykreslovány 

hrany jednotlivých 3D prvků na budovách, tudíž ne vždy dostatečně vynikl prostorový 

dojem.

Problematická se také projevila práce se samostatným modelem krajiny při tvorbě 

animací. Plynulost pohybu po tomto modelu je velmi závislá na výkonnosti počítače a jeho 

paměti. Přidáním každé další vrstvy se plynulost zhoršuje a náročnost na HW vzrůstá. 

Nejvíce zatěžovaly paměť počítače staré letecké snímky a dále bodové vrstvy lesů. Pohyb 

po modelu byl pak velmi trhaný a jeho otevření trvalo mnohdy až sedm minut. Proto je 

vždy nutné dobře uvážit a zhodnotit, jestli výkonnost počítače bude odpovídat nárokům, 

které na něj budou během práce kladeny.
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KAPITOLA 6

Závěr

Tato práce se zabývala problematikou vytvoření 3D modelu zaniklých obcí na území 

dnešní údolní nádrže Slapy. Hlavním cílem práce bylo vytvoření 3D modelu krajiny území, 

které bylo v 50. letech 20. století zatopeno zdvihem hladiny. Na začátku práce byla 

provedena rešerše dostupné literatury týkající se 3D modelování, typů digitálních modelů 

terénu nebo geometrických transformací.

Pro splnění cílů této práce byly vybrány dvě obce, které byly zrekonstruovány v detailu 

budov. Stav těchto vymodelovaných obcí odpovídá období 1930 – 1950 v závislosti na 

dostupných fotografiích a leteckých snímcích. Bylo použito mnoho datových zdrojů, jako 

například polohopisná a výškopisná data ZABAGED, současná ortofota, historické letecké 

snímky nebo dobové fotografie. V práci byly použity aplikace ArcMap a ArcSceene systému 

ArcGIS, které posloužily pro výslednou vizualizaci území, dále Google SketchUp, který 

sloužil pro 3D tvorbu a modelaci budov.

Pomocí výše jmenovaných dat a softwarů byl splněn hlavní cíl práce, a to rekonstrukce 

zaniklého území obcí Živohošť a Zvírotice. Všechny vytvořené 3D modely území jsou 

prezentovány pomocí průletových animací, které čtenáři poskytují názornou představu 

o zatopeném území. Dále byly vytvořeny obrázkové náhledy, které posloužily hlavně pro 

srovnání s dobovými fotografiemi.

Dílčím úkolem této práce bylo nastínit problematiku reálné vizualizace vegetace, 

popsat různé metodické přístupy k její modelaci a následné uplatnění v modelech obcí (viz 

kapitola 4.6.1).

Ačkoliv byly cíle práce naplněny, zůstává zde spoustu možností, jak podobná témata 

dále zpracovávat a vylepšovat, například použitím jiného softwaru pro modelaci budov, 

kterým je například volně stažitelný software True Space nebo použitím systému GRASS 

GIS. Další možností je detailní průzkum možností aplikací CAD. Možnosti dalšího rozvíjení 

tohoto tématu jsou velké a stojí za pozornost v další badatelské činnosti. Samotná práce 
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postihuje pouze dvě obce z daného území a jak již bylo zmíněno v úvodu práce, měla by 

být prvním krokem, který povede ke kompletnímu zpracování zájmové lokality. Dále také 

zůstává otevřena otázka zpřístupnění výsledků pomocí webových aplikací, což by zajisté 

v dnešní době uvítala široká veřejnost.
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