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3D vizualizace rekonstruovaných sídel ve webovém prostředí 

Abstrakt 

Hlavním účelem této práce je 3D rekonstrukce a následná vizualizace historického 

urbanistického objektu ve webovém prostředí. Práce se také zabývá problematikou daného 

tématu a tvorbou webového portálu pro zveřejňování 3D rekonstrukcí  různých autorů. 

Byla provedena 3D rekonstrukce historické podoby Divadelního náměstí a části ulice Korso 

v Užhorodě. Modelování probíhalo v programu Trimble SketchUp s využitím historických 

fotografií pro fototextury budov. Webová aplikace byla vytvořena s využitím nástrojů Google 

Earth API. Výsledkem je aplikace zahrnující vizualizaci 3D modelu budov v prostředí Google 

Earth, virtuální prohlídku, nástroje pro regulování osvětlení sluncem, značky s vyskakovacími 

bublinami, nesoucími multimediální a textové informace o objektech, a další vizualizační 

nástroje. 

Klíčová slova: 3D rekonstrukce, Google Earth API, SketchUp, webová aplikace, Užhorod 

 

3D visualization of reconstructed settlements on web 

Abstract 

The object of this thesis was 3D reconstruction and visualization of historical urban objects in 

web environment. The thesis also deals with issues associated with the topic and creation of a 

web portal for publishing 3D reconstructions of different authors. 

A 3D reconstruction of historical appearance of the Theatre Square and part of Korso street 

in the city Uzhgorod was held. Modeling was conducted in the Trimble SketchUp software 

using historical pictures for photo textures of buildings. Web application has been developed 

using the tools of Google Earth API. The work results in a web application involving 

visualization of 3D models of buildings in Google Earth environment, virtual tours, tools for 

illumination control, placemarks with popup balloons, carrying multimedia and textual 

information about the objects and other visualization tools. 

Keywords: 3D reconstruction, Google Earth API, SketchUp, web application, Uzhgorod 
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KAPITOLA 1 

Úvod 

Tématem bakalářské práce byla 3D vizualizace historických urbanistických objektů ve webovém 

prostředí. Téma bylo vybráno kvůli mému zájmu o technologie trojrozměrné prezentace 

prostorových dat s důrazem na historickou rekonstrukci, kterou zatím žádný jiný způsob 

vizualizace nedokáže prezentovat na tak přehledné a uživatelsky příjemné úrovni, jako 

vizualizace ve třetím rozměru.  

Prvním motivačním faktorem pro psaní této práce byla především neexistence webového 

portálu v České republice, který by umožňoval zájemcům bez zdlouhavého vyhledávání na 

internetu prohledávat a zkoumat již existující historické trojrozměrné rekonstrukce měst, a 

zejména zveřejňovat vlastní 3D díla. Seznámení s podobnými projekty z Polska mne přesvědčilo 

o nutnosti přispět k vývoji kulturně historické rekonstrukce v naší zemi. Na druhou stranu mne 

motivuje neustálý boj občanských sdružení v mém rodném městě Užhorodě proti ničivým 

zásahům do historické architektonické podoby města, které v průběhu 45 leté vlády sovětského 

režimu a především během 22 let nezávislosti ztratilo velkou část svého přirozeného historického 

rázu.  

Chci svou prací přispět k vývoji obou těchto motivačních faktorů. Proto jsem rád, že jsem 

dostal možnost věnovat svou bakalářskou práci tomuto tématu. Věřím, že tato práce bude dobrým 

podkladem pro řadu podobných projektů a že kvalita a kvantita projektů věnovaných historické 

rekonstrukcí a 3D urbanismu se obecně bude neustále zvyšovat.  

Cílem práce bylo vytvořit pomocí dostupného softwaru trojrozměrný model náměstí ve městě 

Užhorod a webové stránky prezentující tento model s několika dalšími modely jiných autorů, 

umožňující rovněž zájemcům zveřejňovat vlastní 3D rekonstrukce zástavby a krajiny. Výsledkem 

práce by měly být zmíněné webové stránky.  

Rekonstrukce budov probíhala pomocí programu Trimble SketchUp 8, který je vhodný pro 

tvorbu budov. Webové stránky byly naprogramovány v editoru zdrojových kódů Notepad++, 

který podporuje většinu nejužívanějších programovacích jazyků. 
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KAPITOLA 2 

Úvod do problematiky a rešeršní část 

V této kapitole budou teoreticky rozebrána hlavní témata, která tvoří bakalářskou práci. 

Jednotlivé časti budou probrány na základě literárních zdrojů.  

2.1 Vymezení pojmu 3D vizualizace 

Základním pojmem této práce je 3D zobrazení. Než vymezíme pojem 3D zobrazení, je potřeba 

vysvětlit termíny 2D a 2,5D. Zkratkou 2D (z angl. two-dimensional) se v informatice označuje 

speciální část počítačové grafiky, která pracuje s dvojrozměrnými prvky. Všechny body 2D 

objektu se nacházejí v jedné rovině. U dvourozměrných prostorových objektů chybí informace o 

jejich výšce (souřadnice z), proto nemůžeme zjistit její objem.  

3D prostorová data obsahují třetí souřadnici z, která nese informaci o výšce objektu. 

Trojrozměrná vizualizace poskytuje uživateli reálný vjem objektu. Pokud jde o využívání 

geografických informačních systémů, zmiňuje se pojem 2,5D nebo pseudotrojrozměrná grafika. 

Podle Haklay (2002) je 2,5D statická reprezentace, která pro poskytnutí vjemu vzdálenosti a 

hloubky využívá zákony perspektivy. Složením posloupnosti 2,5D zobrazení lze vytvořit animaci. 

Animace poskytuje realističtější představu o hloubce, ale uživatel je stále nucen vnímat obraz z 

toho hlediska, z jakého byl předem určen autorem. V 2,5D/3D interaktivním prostředí může 

uživatel samostatně určovat způsob prohledávání obrazu a teoreticky může kontrolovat hledisko. 

Rozhraním tohoto prostředí je stále plochá obrazovka a uživatel nepotřebuje žádné dodatečné 

zařízení pro zobrazování objektů (Haklay, 2002). 

2.2 Význam 3D vizualizace ve webovém prostředí  

Všestranné proniknutí třetího rozměru do veřejného a komerčního webového prostředí již není 

novinkou. Zobrazení dat ve 3D přináší řadu výhod. První výhodou je lepší schopnost vnímání a 

pochopení zobrazení pozorovatelem, což zvyšuje atraktivitu, a tudíž i konkurenceschopnost a 

vyšší sledovanost projektů, využívajících trojrozměrné reprezentace. Přestože vnímáme vesmír a 

všechny objekty kolem sebe jako trojrozměrné, jsou prostorové funkce v geografických 

informačních systémech většinou řízeny dvojrozměrným způsobem. Potřeba 3D informací se 
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rychle zvyšuje. 2D GIS analýza ukázala svou omezenost v některých situacích, jako je například 

modelování šíření hluku (hluk se v přírodě šíří ve třech rozměrech) (Kluijver; Stoter, 2003), 

modelování povodní, znečištění ovzduší, geologické modely (Van Wees, 2002). Další obory, kde 

3D GIS nachází uplatnění, je 3D městské plánování, monitorování životního prostředí, 

telekomunikace, veřejné záchranářské operace, územní plánování (Stoter; Zlatanova, 2003) a 

zejména školství. Své uplatnění ve školství 3D GIS nachází v hodinách zeměpisu, dějin, 

vlastivědy, astronomie a dalších přírodních věd. 

2.3 3D vizualizace ve webovém prostředí – vývoj, stav a perspektivy  

Při 3D vizualizaci ve webovém prostředí vznikají diskutabilní otázky, týkající se jednotlivých 

částí technologického procesu. Jedním z nejdůležitějších problémů pro obor 3D vizualizace jsou 

možnosti prostorové analýzy. Přes širokou dostupnost trojrozměrných modelů měst na internetu a 

obrovský technologický pokrok v údržbě, ukládání a dotazování na data, Koussa a Koehl (2010) 

ve svém příspěvku konstatují naprostou absenci možností prostorové analýzy ve většině těchto 

modelů. Za tímto účelem navrhli autoři příspěvku nasazení 3D GIS platformy umožňující 

dynamické vytváření datových sad pomocí sady překrývajících se prostorových vrstev. Vytvoření 

každé vrstvy je založeno na dotazu na prostorovou databázi a vyjadřuje požadavky každého 

uživatele na uspořádání souborů dat. Pro usnadnění dotazování na data navrhují autoři příspěvku 

dotazování pomocí sady grafických nástrojů. 3D GIS je realizován prostřednictvím Java applet, 

který umožňuje výběr, dotazování a prezentace 3D prostorových dat ve webovém prohlížeči. 

Specifickým tématem jsou 3D orientované geodatabáze. Vývoj v tomto oboru za posledních 

25 let popisují ve svém shrnujícím článku Breunig a Zlatanova (2010) a zároveň se zabývají 

podrobným popisem modelování dat, existujícími standardy, indexováním geografických dat a 

perspektivami oboru v budoucnu. Historický vývoj, význam, funkce, druhy a možnosti 

existujících geoportálů, zejména pro 3D vizualizaci dat, popisuje Tait (2005). Autor také uvádí 

možnosti implementace geoportálů do veřejné sféry a výhledy do budoucna. Řada prací je 

věnována programovacím jazykům, které pracují s 3D daty. Ve starší literatuře se většinou 

popisují metodiky s využitím jazyka VRML (Virtual Reality Modelling Language), který je dnes 

ze všech aplikací vytěsněn X3D (Extensible 3D), což je ISO formát na ukládání 3D scén a také na 

geometrii a chování 3D objektů (Brutzman a Daly, 2007). Jazykům, které pracují s 3D prostorem, 

bude věnován zvláštní oddíl v této kapitole. Vlastní 3D model města Brna představil Podhrázský 

(2006) vytvořením aplikace, sloužící pro 3D vizualizaci vložených dat pomocí jazyka VRML. 

Využívá technologie PHP – Hypertext Preprocessor k tvorbě interaktivních stránek a přístupu k 

datům. Samotná data jsou uchovávána v relační databázi MySQL. 

Další etapou publikace trojrozměrných dat je volba programovacích jazyků pro komunikaci 

mezi databází, serverem a prohlížečem. Huang (2002) navrhuje Java/CGI přístup k projektování 

sady nástrojů pro interaktivní vytváření virtuálních prostředí ze stávajících GIS databází. Tato 

aplikace využívá výhody Java a CGI (Common Gateway Interface) přístupů pro tvorbu 

flexibilního a uživatelsky přívětivého rozhraní a zároveň pro zlepšení výkonu serveru. Tento 
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přístup je také přínosný pro vyrovnávání pracovní zátěže na straně klienta a serveru. Model 

nazvaný GeoVR byl realizován rozšířením ArcView Internet Map Serveru v jazyce Java na straně 

klienta a zároveň pomocí jazyka Avenue na straně serveru. Ve výsledku GeoVR server vytváří 

3D scény podle parametrů zadávaných klientem v jazyce Java. Následně jsou 3D scény 

transformovány do VRML modelů a posílány do webového prohlížeče pro zobrazování a 

navigaci. Touto problematikou se zabýval Del Fatto et al. (2007) ve svém článku zaměřeném na 

webové zprostředkovávání 3D technologií. Výsledkem práce autorů byla koordinovaná user-

friendly 3D vizualizační aplikace pro dotazování GIS na webu, kde všechny prvky potřebné pro 

vytváření dotazu mají vizuální a snadno pochopitelné vyjádření. 

Unikátní hybridní vizualizační systém prezentují ve svém článku Brooks a Whalley (2008). 

Tento systém integruje 2D a 3D zobrazení stejných dat s tím, že několik vrstev informací je 

průběžně transformováno mezi dvourozměrným a trojrozměrným režimem pod kontrolou 

uživatele přímo nad základní vrstvou terénu. Tímto způsobem může model zobrazovat 2D a 3D 

zobrazení ve stejném okně. Má to určité výhody, protože snadnost interpretace 2D nebo 3D pro 

daný účel záleží na konkrétní situaci. V rámci tohoto systému navrhli autoři sadu různých 

analytických a editačních funkcí, jako jsou např. hybridní landmark, 3D bod a grafové vrstvy, 

uskupení několika hybridních vrstev, vrstva kreslení atd. Wu et al. (2010) diskutují možnosti 

prezentace územních plánů pomocí virtuálních glóbů a technické otázky 3D vizualizací územních 

plánů, založených na rozhraní virtuálních glóbů. Autoři zkoumají možnosti SOA (Service 

Oriented Architecture) pro integraci se zdroji distribuce informací a dalšími tradičními 

interaktivními funkcemi jako je označování (labeling), BBS (Bulletin Broading System), fórum a 

email. Druhá část práce je věnována propojení SOA s nástroji pro prostorovou analýzu pro 

poskytnutí možností konečnému uživateli systému řešit „odborná“ zadání, jako je např. analýza 

osvětlení objektů a trojrozměrné měření vzdáleností.  

Významnou postavou ve světě online 3D GIS technologií je společnost Google se svým 

produktem Google Earth. Schnaubelt (2012) demonstruje funkčnost rozhraní pluginu Google 

Earth pomocí vlastní webové 

aplikace. Aplikace umožňuje využívat 

základní funkce rozhraní jako 

přidávání značek, objektů, změnu 

pozice, zobrazení a export do jazyka 

KML a další. 

Mimořádný význam pro 

vizualizaci 3D dat má vývojové 

prostředí Google Earth API. Tato 

technologie je specifikována 

ve zvláštním oddílu této kapitoly. 

Google Earth API je v současné době 

hojně využíváno pro prezentaci 3D 

rekonstrukcí urbanistických objektů a krajiny. Webová aplikace v této práci je založena na této 

Obr. 1 3D rekonstrukce města Lublin (Zdroj: www.teatrnn.pl) 
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technologii. Dědková (2012) využila možností Google Earth API pro vizualizace 3D 

rekonstrukce zaniklé obce Čistá (Lauterbach Stadt). Vývojářský tým kulturně historického 

střediska Brama Grodzska – Teatr NN (Polsko) s použitím virtuálního glóbu Google Earth 

prezentuje rekonstrukce města Lublin z různých historických období a městečka Józefów 

Bilgorajski. Rekonstrukce uvedených měst budou součástí webového portálu vytvořeného 

v rámci této práce.  

Z ekonomického hlediska jsou geotechnologie jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí s 

vysokým očekávaným tempem růstu po celém světě (Scholten et al., 2009). Mezi typické úkoly 

patří řízení procesů globalizace, rostoucí světová populace a přírodní nebezpečí. 3D GIS je slibný 

obor, stále více podporující tak náročné aplikace, jako je trojrozměrné urbanistické plánování, 

monitorování životního prostředí, řízení infrastruktury a včasná předpověď blížících se přírodních 

katastrof (Breuing a Zlatanova, 2010). Pro interdisciplinární výzkum je 3D GIS užitečný pro 

podporu modelování, analýzu, správu a integraci geografických údajů. Je zřejmé, že 3D GIS 

technologie jsou ještě na začátku svého vývoje a v budoucnosti čeká odbornou i laickou veřejnost 

mnoho pozoruhodných a přínosných objevení spojených s trojrozměrným světem GIS. 

V následujících odstavcích budou stručně popsány hlavní nejužívanější programové nástroje a 

rozhraní pro tvorbu, vizualizaci a šíření 3D dat a aplikací. 

2.4 3D programovací a komunikační jazyky  

Další etapou publikace trojrozměrných dat je volba programovacích jazyků pro komunikaci mezi 

databází, serverem a prohlížečem.  

2.4.1 VRML 

VRML (Virtual Reality Modeling Language) je programovací jazyk a formát pro reprezentaci 3D 

grafiky v prostředí internetu. Prostorová tělesa se popisují pomocí seznamu souřadnic vrcholů a 

plochami specifikovanými indexy svých vrcholů do seznamů vrcholů. Společně s prostorovou 

informací lze také připojit vlastnosti vzhledu objektu, jako např. textury, průhlednost, zářivost 

atd. Soubory typu VRML, jež mají většinou koncovku *.wrl (popř. po komprimaci koncovku 

*.wgz), jsou textové, takže je možné je upravovat běžnými textovými editory. Metodiky 

s použitím jazyků VRML se většinou popisují ve starší literatuře. Dnes je z většiny aplikací 

vytěsněn svým nástupcem X3D. 

2.4.2 X3D 

X3D (Extensible 3D) je otevřený standard pro webovou reprezentaci 3D grafiky. X3D je ideový 

nástupce jazyka VRML, ovšem upravuje některé jeho nedostatky a umožňuje použití syntaxe 

zápisu založenou na XML. Jeho předností je především velké množství knihoven a programových 

API pro práci s XML, snadné převody mezi X3D a dalšími formáty (Brutzman; Daly, 2007), 

víceúrovňové renderování grafiky a práce s real-time 3D grafikou. Jazyk má mezinárodní 
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standardizační certifikát ISO, byl implementován do nejnovější verze HTML 5, a je proto 

standardem pro zobrazení 3D ve webovém prostředí. 

2.4.3 KML 

KML (Keyhole Markup Language) je aplikace jazyka XML, zaměřená na vizualizaci 

geografických dat na internetu, včetně anotace map a obrázků. Od té doby, co KML je OGC 

(Open Geospatial Consortium) standardem, soubory KML jsou interoperabilní s mnoha 

virtuálními glóby (Ballagh et al., 2011). Jazyk pracuje jak s 2D, tak i s 3D objekty. Nejnovější 

verze KML 2.2 využívá geometrické prvky odvozené z GML 2.1.2. Mezi tyto prvky patří bod, 

úsečka, řetězec a polygon (OGC, 2013). Pro každý bod je uchovávána informace o jeho 

geografické poloze, natočení, výšce, velikosti atd. Soubory ve formátu *.kml mohou být 

komprimovány pomocí ZIP formátu do KMZ archivu. Jazyk nachází své uplatnění v mnoha 

aplikacích, ke kterým patří např. Google Earth, Google Maps, Google Maps pro mobilní zařízení, 

NASA WorldWind, ESRI ArcGIS, Adobe PhotoShop, AutoCAD a Yahoo! Pipes (Google, 2013). 

2.4.4 COLLADA 

COLLADA (COLLAborative Design Activity) představuje formát pro ukládání 3D objektů a 

animací. Je založena na otevřeném XML schématu a lze ji snadno přečíst, vyvářet a editovat 

v libovolném textovém editoru. Soubory COLLADA mají příponu *.dae. COLLADA také slouží 

jako výměnný formát mezi těmito SW a prohlížeči. Od roku 2013 se COLLADA 1.5.0 stala 

oficiálním ISO standardem. 

2.4.5. API 

API (Application Programming Interface) je sbírka procedur, funkcí, objektových tříd či 

protokolů, používaných jako rozhraní pro programování aplikací a komunikaci mezi různými 

software. V prostředí webu API představuje sadu HTTP dotazových zpráv spolu s definováním 

struktury odpověděných zpráv, které jsou napsány v jazyce XML nebo JavaScript. Web API 

umožňuje kombinaci různých služeb do nových aplikací známých jako „mashups“. Užití API ve 

webovém prostředí umnožilo sdílení dat mezi různými webovými aplikacemi. Příkladem širokého 

využití API v kartografií a GIS je Google Maps API, které vzniklo v roce 2005 a stalo se 

základem obrovského množství služeb. Pomocí Google Maps API je možné vytvářet vlastní 

mapové aplikace s dalšími rozšiřujícími možnostmi nebo využít mapu jako doplňkovou službu 

pro webovou aplikaci. Do mapy je možné vkládat markery či vlastní ikony, kreslit lomené čary a 

oblasti atd. Pokročilejší možností je použít Google Maps API k tvorbě interaktivní mapové 

aplikace. K tomu slouží dynamické API, které je tvořené JavaScript, případně Flash knihovnou. 

Společnost Google také poskytuje velké množství mapových podkladů a leteckých snímků. 

Nejzajímavější z hlediska kartografie je možnost použití mapového enginu pro vlastní mapové 

podklady. Kromě Google poskytuje mapové služby s dostupným API např. společnost Seznam.cz 

s mapovou službou mapy.cz nebo OpenStreetMap, která na rozdíl od Google Maps funguje na 
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základě tzv. RESTful API, které poskytuje přístup k RAW mapovým datům (Čermák, 2010). Své 

vlastní API poskytuje také společnost ESRI. Prostřednictvím portálu ArcGIS Explorer Online 

může uživatel zdarma vytvářet vlastní mapy, přidávat datové vrstvy a následně je sdílet pomocí 

API na svých vlastních internetových stránkách. 

2.5 Technologie pro tvorbu 3D v GIS 

S rostoucím významem 3D GIS aplikací roste nabídka software umožňující tyto aplikace 

vytvářet. Takové špičkové společnosti jako je ESRI, Bentley Systems nebo AutoDesk pravidelně 

produkují software, který dokáže nejen vykonávat příkazy uživatele, ale intuitivně modelovat a 

navrhovat vlastní řešení.  

Velmi důležitou je časová otázka při vytváření 3D modelů. Je zcela pochopitelné, že metody 

modelování v CAD nástrojích, jako je například Trimble SketchUp (dříve Google SketchUp), a 

nahrávání výsledných modelů pro prezentování na webu není časově úsporné v případě velkých 

modelů měst určených pro analýzu (Müller et al., 2006). Společnost ESRI našla řešení tohoto 

problému v oboru počítačových her a animací. Ve svém příspěvku z roku 2001 navrhují Müller a 

Parish nový způsob modelování celého města poloautomatickým způsobem pomocí aplikace 

City. Tato aplikace používá modifikované L-systémy pro tvorbu uličních sítí. Prostor mezi nimi 

je rozdělen na části, které jsou 

dále děleny do určitých tvarů. 

Taková síť může být vytvořena 

během několika minut 

automaticky, nebo pokud 

uživatel chce nějak ovlivnit 

proces tvorby, může vytvořit síť 

ručně (Edvardsson, 2013). 

Konkrétní objekty a uliční síť 

byly vytvořeny podle sady 

gramatických pravidel, která 

definují strukturu a texturu budov 

(Parish; Müller, 2001). CityEngine podporuje import ESRI shape file souborů a dalších 

geografických datových souborů, jako jsou rastry, a to zaručuje, že stávající 2D data nemusí být 

nějak přepracována pro trojrozměrné použití. S použitím přístupu procedurálního modelování 

CityEngine umožňuje efektivní vytváření podrobných rozsáhlých trojrozměrných modelů měst 

jen několika kliknutími myší namísto časově vyčerpávající a náročné ruční tvorby a umístění 

objektů. 

Společnost Autodesk vytvořila Cloud aplikaci Autodesk 132D Catch, která umožňuje vytvořit 

realistický 3D model jakéhokoli objektu ze série fotografií. Pro vytvoření modelu je potřeba 

nafotografovat objekt z různých směrů , nahrát fotografie pomocí jednoduché klientské aplikace 

na cloud server Autodesku, kde dochází k automatickému převodu na otexturovaný 3D model, 

Obr. 2 Model středověkého města vygenerovaný v prostředí 

CityEngine (Zdroj: www.cartographersguild.com ) 
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který lze následně upravovat v programu 123D Make nebo přenést do běžných 3D CAD aplikací. 

Exportovat modely lze do formátu *.dwg, *.fbx, *.rzi, *.obj, *.imp a *.las nebo vytvořit 

videosekvenci a nahrát přímo na server YouTube. Díky automatickému zpracování fotografií a 

tvorbě 3D modelu v cloudu (vzdáleném serveru) odpadá časová a hardwarová náročnost na 

počítač (Kratochvíl, 2012). 

Google Building Maker je webová aplikace, která umožňuje uživatelům vytvářet 

trojrozměrné modely pro zahrnutí do vrstvy 3D budov v aplikaci Google Earth. Budovy jsou 

vytvářeny přímo online pomocí jednoduchých 3D tvarů a leteckých snímků. Modely budov 

mohou být exportovány pro úpravu do aplikace SketchUp. V současné době lze provádět 

modelování pro 127 světových metropolí. Společnost Google oznámila zrušení aplikace Building 

Maker od 1. června 2013. 

Trimble SketchUp je velmi oblíbený mezi širokou veřejností software, jeho hlavní výhodou je 

jednoduchost a intuitivnost. V roce 2003 společnost @Last Software, která vytvořila první verze 

tohoto programu, získala patent na technologii Push/Pull, která významně zjednodušuje proces 

tvorby trojrozměrných objektů. V roce 2006 společnost Google odkoupila @Last Software a 

program SketchUp se dále vyvíjel jako plugin pro aplikaci Google Earth. V základní, zdarma 

dostupné verzi lze model vyexportovat pouze do formátu .kmz, který slouží pro zobrazení objektů 

pomocí Google Earth. Oproti tomu v PRO verzi lze modely exportovat do mnoha formátů, jako 

jsou např. .3ds, .dwg, .dxf, .kmz, .dae, .fbx, .obj, .vrml, .xsi (Popelka, 2008). 

V současné době může být prezentace 3D dat na webu uskutečněna pomocí nesčetného počtu 

3D prohlížeček. K prezentaci 3D GIS dat lze přistoupit pomocí exportu dat do formátu VRML 

nebo X3D a následné publikaci pomocí 3D prohlížečky. Mat et al. (2009) exportovali hotová 3D 

data z aplikace ArcView 3.2 a ArcGIS 9.2 do formátu VRML a následně srovnávali výkon volně 

stažitelné prohlížečky Crotona 3D Viewer a BS Contact management, která z výzkumu vzešla 

jako výkonnější. 

Crotona 3D Viewer (dříve Crotona 3D VRML Client) od stejnojmenné irské společnosti je 

rychlý a vysoce interaktivní 3D prohlížeč s vysokou kvalitou zobrazení. Pracuje jako VRML 

plugin pro nejběžnější internetové prohlížeče Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera a Google 

Chrome. Podporuje Macromedia Flash animace, VRML97, VRML 1.0, rozhraní DirectX a 

OpenGL (Crotona3D, 2013). Nevýhodou prohlížeče je, že prohlížečka je navržena pouze pro 

operační systém Windows. 

Prohlížečka BS Contact od německé společnosti Bitmanagement není volně stažitelná, ale má 

určité výhody ve srovnání s Crotona 3D Viewer. Používá se pro GIS aplikace a jiné druhy 

činnosti. BS Contact generuje výsledný obraz mnohem rychleji. Jednou z nejužitečnějších funkcí 

prohlížečky je možnost zobrazení postavy „avatara“ (návštěvníka 3D světa), kterého lze ovládat a 

chodit s ním po scéně (Konečný, 2006). Jako výhodu prohlížečky lze také označit režim navigace 

Game Like, kde se rozhlížení do stran ovládá pomoci myši a pohyb klávesami W, S, A, D. Lze 

také vytvářet obrázky scén při prohlížení a záznam pohybu ve formě videosekvence. 
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Webová prohlížečka CityEngine Web Viewer od společnosti ESRI je založená na WebGL 

technologii, umožňující zobrazování 3D scén ve všech webových prohlížečích. Tato aplikace 

využívá novou HTML 5 WebGL technologii, takže není potřeba instalovat plugin pro prohlížení 

3D scén. Velkou výhodou této prohlížečky je vyhledávání různých prvků, atributů a metadat ve 

scéně a podpora Windows, Mac OS a Linux platforem (ESRI, 2013). 

Další užitečnou technologií pro prezentaci trojrozměrných dat na internetu jsou virtuální 

glóby. Oproti globům analogovým umožňují virtuální glóby zobrazování modelů z různých úhlů, 

přibližování a oddalování pohledu, vkládání vlastních georeferencovaných vrstev, získávání a 

analýzu různých informací z propojených externích databází (Krtička, 2012). Mezi nejrozšířenější 

virtuální glóby patří ArcGlobe, Google Earth, NASA World Wind, Marble, Earth 3D a další. 

ArcGlobe je aplikací pro 3D vizualizaci dat od společnosti ESRI. Pomocí této aplikace lze 

snadno zpracovávat velké množství 

dat při současném zachování všech 

informací, které tato data obsahují. 

Předností této technologie je možnost 

změn parametrů 3D vrstev a zejména 

možnost nastavení průhlednosti pro 

jednotlivé vrstvy a vertikální 

transformace reliéfu. Všechny 

ArcGIS 3D Analyst nástroje pro 

zpracování prostorových dat jsou v 

dispozici pro ArcGlobe, což dělá z 

této aplikace nejúčinnější virtuální 

glóbus z hlediska analýzy prostorových 

dat. Nevýhodou aplikace ArcGlobe je, že 

většinou pracuje s vrstvami, které jsou 

vytvářené v placeném software ArcGIS. 

Produkt World Wind (WW) je open 

source digitální glóbus vytvořený 

agenturou NASA (National Aeronautics 

and Space Administration). Na 3D 

modelu Země lze zobrazovat satelitní 

snímky NASA, letecké fotografie USGS 

(United States Geological Survey), vybírat 

tematické vrstvy dat z Landsatu (viditelné spektrum, pseudobarevné), načítat KML a Collada 

soubory (NASA, 2013). World Wind podporuje DirectX polygonové síťové 3D modely, ale 

budovy mohou být přidány pouze jako doplňky od uživatele, nejsou poskytovány žádné modely 

ze serveru. Dalším zajímavým prvkem je režim anaglyphového zobrazení. 

Obr. 3 3D grafika v prostředí ArcGlobe (Zdroj: ESRI, 2013) 

Obr. 4 Anaglyphový režim ve World Wind 

 (Zdroj: www.patmurris.blogspot.cz) 
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Bing Maps je webová mapová služba poskytovaná jako součást sady Microsoft Bing. Služba 

je určena především pro uživatele ze Severní Ameriky a Západní Evropy. Hlavní zajímavostí 

Bing Maps jsou tzv. BirdsEye zobrazení. Birds Eye jsou šikmé letecké snímky z nízké výšky. V 

mnoha případech jsou vhodnější pro orientaci v mapě a poskytují více informací o okolním 

prostoru. Modul 3D mapy umožňuje uživateli zobrazovat budovy v třetím rozměru s možností 

otáčení, změny úhlu pohledu, posouvání a zvětšení. Všechny 3D objekty jsou texturované s 

použitím kompozit leteckých snímků. Pro 3D vizualizaci je potřeba nainstalovat plugin, který 

umožňuje „zobrazovaní 3D“ v prostředí „Bing maps“. Pouze 68 měst po celém světě lze sledovat 

v třetím rozměru. Je to většina hlavních měst USA, několik měst v Kanadě, Velké Británii a 

Francii. V některých dalších městech lze najít 3D modely důležitých památek, jako například 

Koloseum v Římě. Terénní data jsou k dispozici pro celý svět. Lze také používat modelovací 

program s názvem 3DVIA Shape for Maps a přidávat své vlastní modely do 3D mapy. V roce 

2010 se společnost Microsoft rozhodla upustit od svého 3D modulu a zaměřit se na jiné aspekty 

Bing Maps. 

Google Earth je největší a nejužívanější open-source aplikace založená na virtuálním 

glóbu.Od roku 2010 existuje Google Earth plugin, který umožňuje vložit plnohodnotný model 

Země do webového prohlížeče, přidávat objekty jako značky, polygony, linie, informační bubliny 

a 3D modely (Schnaubert, 2012). Tento plugin bude použit jako základ pro prezentaci 

trojrozměrných dat v této práci. Aplikace Google Earth má velmi širokou uživatelskou základnu a 

umožňuje nejen práci se základními daty, ale i tvorbu vlastních překryvných dat. Hlavní a 

nejdůležitější výhodou Google Earth oproti jiným obdobným produktům je možnost sdílení 

vlastních dat (včetně 3D modelů) na internetu pomocí jazyka KML a možnost využití API 

rozhraní.  
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KAPITOLA 3 

Metodika a vstupní data 

V této kapitole budou popsány jednotlivé kroky, které vedly k dosažení výsledné podoby webové 

aplikace.  

3.1 Modelové území  

Prvním krokem pro tvorbu 3D vizualizace byla volba modelového území. Zájmovým územím 

bylo zvoleno Divadelní náměstí a začátek vedlejší ulice Korso ve městě Užhorod na Podkarpatské 

Rusi (dnes Zakarpatská oblast v Ukrajině). Území bylo zvoleno s ohledem na původ autora, a 

tudíž lepší znalost současného a historického stavu náměstí. Na Divadelním náměstí (dříve 

východní časti Fencykova náměstí) se před druhou světovou válkou nacházely čtyři domy. 

Severní část dnešního Divadelního náměstí tvořil palác Korona z roku 1910 s noblesní kavárnou 

Julius Meinl a restaurací a dále čtyřpatrový Baťův palác (dílo českého architekta Josefa Gočára) s 

obchody s obuví, pneumatikami a dílnami opravářů (Kobaly, 2003). V západní části dnešního 

náměstí (uprostřed tehdejšího Fencíkova nám.) stálo Městské divadlo z roku 1920 s židovskými 

Obr. 5 Modelovaná oblast na plánu z roku 1937 (vlevo) a soudobém plánu (vpravo) 

(Zdroj: KČST, 1937; Open Street Map, 2013; vlastní tvorba) 
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obchody v přízemí. Z jihu bylo náměstí omezeno řekou Uh a mostem, který byl zničen při ústupu 

německé armády v roce 1944. Nakonec východní část náměstí tvořil protáhlý, dnes neexistující 

jednopodlažní dům s restaurací Füredi a cukrárnami. Právě kvůli sovětské demolici tohoto domu 

vzniklo z původní úzké východní části Fencíkova náměstí samostatné Divadelní náměstí. Do 

Divadelního náměstí ústí ulice Korso. Tato ulice se skládá ze dvou částí, které jsou na sebe 

kolmé. V rámci rekonstrukce byly vytvořeny modely budov ze severní strany kratší části ulice 

Korso. Vedle paláce Korona stojí dvoupodlažní malý dům, kde byl původně obchod s rádii. Tento 

dům sousedí s budovou lékárny, která před svou likvidací v roce 2005 byla jednou 

z nevýznamnějších památek farmaceutického průmyslu kraje. 

3.2 Obrazová data  

Hlavním zdrojem pro tvorbu 3D modelů budov byly historické fotografie a pohlednice, 

zachycující budovy na Divadelním náměstí. Část fotografií náměstí pochází z vlastního archivu 

autora a část fotografií byla poskytnuta sběratelem historických pohlednic Rostyslavem 

Tatomyrem. Fotografie sloužily jako podklad k rekonstrukci budov a materiál pro vizualizaci ve 

vyskakovacích oknech (pop-ups). Pro vizualizaci v pop-up oknech bylo také použito archivní 

video, a to záběry náměstí z doby první Československé republiky od České televize z televizního 

pořadu Hledaní ztraceného času a záběry ze sovětské doby ze soukromého archivu pana György 

Sáradi. Ukázka poskytnuté dobové fotografie a současné podoby náměstí je na obrázku č. 6.  

Bohužel autoru této práce odmítli zapůjčit archivní letecké snímky v Ústavu leteckého 

snímkování v Užhorodě a mapy starých mapování v oblastním archivu města Berehovo. Tyto 

snímky by mohly sloužit jako vhodný materiál pro podkladovou vrstvu 3D modelu Divadelního 

náměstí.  

3.3 Tvorba a exportování 3D modelů  

Trojrozměrné modely budov mohou být tvořeny prostřednictvím mnohých programových 

nástrojů. V této práci byl použit volně stažitelný software SketchUp 8 od společnosti Trimble. 

Tento software byl zvolen z důvodu jednoduchosti, intuitivnosti ovládání a kompatibility formátu 

Obr. 6 Historická a dnešní podoba Divadelního náměstí (Zdroj: vlastní archiv; Yandex street view) 
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pro exportování KML s aplikací Google Earth. Nutno dodat, že cílem této části práce nebyla 

tvorba co nejpřesnějších modelů budov, co se týče rozměru a lokalizace, ale spíše modelu s 

vhodnou vizuální stránkou a s menší náročností na počítačovou paměť pro rychlejší spuštění ve 

výsledné webové aplikaci. 

První fázi tvorby modelu tvořilo přibližné naměření délek stran a výšek spodních částí dnes 

existujících budov pomocí měřicího pásma. Výšky částí budov, které nelze změřit měřicím 

pásmem, byly odvozeny z fotografií. Tuto metodu ve své bakalářské práci použil Popelka (2008, 

s. 41), který uvedl „že naměřené vzdálenosti jsou relativně velmi přesné“. Nejprve bylo 

v programu Adobe Photoshop CS5 upraveno zkreslení vzniklé perspektivou pomocí nástroje 

Korekce objektivu. Pak byly na fotografiích pomocí grafických nástrojů označeny body výšky, 

které byly naměřeny v terénu. Poté byly na základě viditelných poměrů odvozeny zbývající výšky 

fasád budov. Velikosti neexistujících objektů byly odhadnuty srovnáním se známými výškami 

okolních objektů.  

Po změření velikostních parametrů budov následovalo modelování v programu SketchUp. 

Nejprve byly nastaveny pracovní jednotky na metry (Window-Model Info-Units). Pro přesné 

umístění budoucího modelu v terénu je potřeba pomocí nástroje Add Location načíst vrstvu terénu 

z Google Earth. Pomocí nástroje Tape Measure Tool byly vytvořeny pomocné linie, podle 

kterých lze zakreslit základní plochy modelu.  

Modelování v SketchUp probíhá na principu Boundary representation, definuje se tedy 3D 

objekt pomocí povrchu (Koucká, 2011). 

Modelování objektů začalo s kreslením 

základních tvarů (obdélník, trojúhelník, kruh), 

které se pomocí nástroje Push/Pull vytahovaly 

do výšky a délky. Pomocí nástroje Arc byly 

vytvořeny obloukové linie, na základě kterých 

byly modelovány obloukové objekty (např. 

stěny u vchodů do obchodů v paláci Baťa). 

Pro vytvoření sfér, umístěných do špičkových 

tyčí na střechách, byla potřeba nakreslit dva 

kolmé kruhy stejného poloměru se středy ve 

stejném bodě a pomocí nástroje Follow me 

protáhnout plošku jednoho polokruhu přes osu druhého. Terén od Google Earth je v mnoha 

místech velmi nepřesný (Popelka, 2008). V některých případech mohou výškové odchylky 

dosahovat 1 nebo 2 metrů. Tento problém lze vyřešit pomocí nástrojů sady Sandbox, jako jsou 

např. Smoove nebo Stamp. Pomocí těchto nástrojů lze nadzdvihnout terén v místech, kde budova 

„plave“ ve vzduchu. Bohužel v případě zanoření budovy pod úroveň původního terénu po exportu 

do Google Earth bude budova zůstávat stále zanořena. Je to dáno tím, že Google Earth 

neumožňuje svým uživatelům měnit a upřesňovat DMT. Existuje pouze možnost naložení 

dodatečných terénních vrstev nad povrch původního DMT, které však v případě zanoření pod 

povrch terénu Google Earth nebudou vidět. Tento problém lze vyřešit posunutím celého modelu 

Obr. 7 Vizualizace sférického objektu na špičce 

střechy divadla (Zdroj: vlastní tvorba) 



Pavlo Kryshenyk: 3D vizualizace rekonstruovaných sídel ve webovém prostředí              22 

  
 

s budovami a novým terénem o 20–30 metrů nad úroveň terénu Google Earth. Této metody 

využili tvůrci 3D rekonstrukce starověkého Říma z Virginské univerzity (USA). Terén dnešního 

Říma a Říma před 2000 lety je velmi odlišný, proto se autoři modelu rozhodli zvednout historický 

terén o 40 metrů nad terén dnešní (Wells et al., 2010). 

Následujícím krokem tvorby modelů bylo obarvení „šedých“ modelů pro vytvoření dojmu 

skutečných budov. Koucká (2011) pro obarvení stěn budov využila sady nástrojů Paint Bucket, 

která nabízí široký výběr barev a textur pro obarvení fasády, střechy a oken. Použití této metody 

je však vhodné pouze pro modely s jednoduchými formami, bez složitých nápisů a štukové 

výzdoby na zdích a vývěsních štítů. Divadelní náměstí v Užhorodě bylo ve všech historických 

dobách kulturním a komerčním centrem města. Proto byly všechny budovy na náměstí ozdobeny 

vývěsními štíty a reklamou. Divadlo mělo v době před rekonstrukcí v roce 1936 na zdích 

štukovou výzdobu ve formě divadelních masek. To samé lze říct i o paláci Korona, který je 

dodnes vyzdoben motivy z řecké mytologie. Z těchto důvodů byla pro dekorování zdí domů 

použita metoda nanášení fototextur. 

Pomocí nástroje File-Import lze do projektu naimportovat fotografie budov ve formátu *jpg, 

*tif, *psd nebo *png. Před importováním fotografie je potřeba v grafickém redaktoru Adobe 

Photoshop nebo podobném odstranit z fotografií všechny nepotřebné detaily (lidi, lampy 

veřejného osvětlení apod.) a dokreslit chybějící části budov. Výběrem možnosti Use as texture se 

tyto fotografie mohly stát texturou pro jakýkoli povrch budovy. Nejprve se fotografie zobrazí na 

zeď domu buď zčásti (pokud je větší než texturovaný povrch), nebo se opakuje přes celý povrch 

jako dlaždice. Volbou Texture-Position se textura stane průhlednou a objeví se na ní čtyři 

špendlíky, které je potřeba umístit do rohu potřebné části fotografie (např. do rohů okna nebo i 

celé stěny), a protáhnutím těchto špendlíků do příslušných rohů na modelu je třeba transformovat 

obrázek tak, aby ideálně seděl na zájmové ploše. Pokud má zdrojová fotografie příliš velké 

zkreslení z důvodu fotografování z velkého úhlu, lze zájmový povrch rozdělit do několika 

menších povrchů a otexturovat každý povrch zvlášť. Problémem je, že uvedenou metodou nelze 

v SketchUp otexturovat zaoblené povrchy. Tento problém lze řešit následujícím způsobem: před 

zaoblenou plochou je potřeba nakreslit obyčejnou plochu, jejíž tvar přesně opakuje základ plochy 

Obr. 8 Nanesení fototextury na zaoblený tvar balkonu domu (Zdroj: vlastní tvorba) 
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zaoblené. Pro větší názornost viz obr. č. 8. Tuto plochu je potřeba následně otexturovat potřebnou 

texturou a samotnou texturu označit jako promítanou (pravým tlačítkem myší na texturu – Texture 

– Projected). Následně pomocí obyčejného nástroje na texturování Paint Bucket lze „promítnout“ 

texturu z plochého povrchu na povrch zaoblený. 

Pokud pro texturování různých povrchů modelů budov byly použity textury z různých zdrojů, 

zřejmě vznikne skutečnost, že povrch nevypadá jako jednotný a jednotlivé části povrchu mají 

různé odstíny. Pro tvorbu jednotného odstínu textur pro všechny povrchy budovy lze použít buď 

grafických nástrojů Adobe Photoshop nebo velmi užitečný nástroj v SketchUp Match color of 

object in model, kterým lze přizpůsobit barvu a odstín jedné textury k druhé tak, že jakékoli 

rozdíly mezí odstíny jednotlivých textur zmizí. Barvy lze také upravovat pomocí nastavení RGB, 

HSL a HSB kompozit nebo barevného kruhu. Pro textury modelů budov na Užhorodském 

náměstí byly zvoleny hnědé a šedé odstíny barev pro vytvoření vjemu „retro“ stylu. 

Po otexturování všech ploch budov zbývá pouze vyexportovat model do COLLADA formátu 

*.dae nebo do zazipovaného KML formátu *.kmz, který podporuje aplikace Google Earth. 

V placené verzi SketchUp lze výsledný model také exportovat do formátu *.3ds, Auto CAD *.dxf 

nebo *.dwg, *.fbx, *.obj, *.xsi nebo do VRML formátu *.wrl.  

3.4 Tvorba webové aplikace  

Dalším cílem této práce byla tvorba webové aplikace, která by umožňovala přístup široké 

veřejnosti k trojrozměrnému modelu. V mnohých studentských pracích pro prezentaci 3D dat 

byly využity animace nebo průlety pomocí aplikace ArcScene (Jelének, 2010; Koucká, 2011). 

Přes to, že ke zhlédnutí výsledků modelování prostřednictvím animace ve formátu *.avi 

nepotřebuje uživatel instalovat žádný dodatečný software a pro zhlédnutí stačí Windows Media 

Player nebo jeho obdoba, tato forma prezentace neposkytuje uživateli žádnou interaktivitu a 

uživatel jen pasivně pozoruje tvůrcem animace předem definovanou posloupnost scén. Aplikace 

ArcScene umožňuje libovolně otáčet modelem, nebo provádět průlety modelem při libovolné 

rychlosti (Jelének, 2010). Pro účely prezentování široké veřejnosti není komerční software 

ArcScene vhodný.  

Dědková (2012) a Zajíčková (2010) využily technologie Google Earth API pro prezentaci 

vlastních projektů vytvořených v rámci jejich bakalářských prací. Pro přístup k jejich 

trojrozměrným modelům je potřeba pouze nainstalovat bezplatný Google Earth plugin. Uživatel 

se tak může samostatně pohybovat v modelu, měnit pohledy, osvětlení a získávat obrazové a 

textové informace z vyskakovacích bublin. Tato technologie byla zvolena jako nejvhodnější pro 

prezentaci 3D rekonstrukce ve webovém prostředí. V následujících odstavcích bude popsán vznik 

vytvořené aplikace a jednotlivých nástrojů pro ovládání různých funkcí v aplikaci. Budou 

zobrazeny a popsány některé části zdrojového kódu aplikace. Plný zdrojový kód bude tvořit 

přílohu této práce. 

Vkládání glóbu Google Earth v html kód stránky probíhá v oddílu „head“, kde se definují 

všechny příkazy a funkce aplikace pomoci jazyka JavaScript, PHP nebo jiných. V oddílu „body“ 
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lze zapisovat viditelný obsah stránky (text, mapy, tabulky, obrázky, odkazy apod.). Připojit 3D 

model nebo jiný obsah ve formátu *kml do glóbu Google Earth lze třemi způsoby: „parse KML“, 

„fetchKML“ a „KML NetworkLink“. Metoda KmlNetworkLink načítá soubor KML nebo KMZ 

z jeho URL adresy. Metoda FetchKml vyvolává danou funkci zpětného volání po vrácení hlášení 

o úspěšném vyplnění nebo pádu systému. Metoda ParseKML vrací objekt (Google, 2013). 

Všechny tři metody jsou možné pouze po umístění zdrojových souborů na server. Systém 

nefunguje offline s odkazy na lokální umístění souborů ani s odkazy na umístění na serveru. 

3.4.1. Zdrojový kód aplikace 

Kořenem aplikace je prvek „html“, který ve svém atributu určuje tzv. jmenný prostor (namespace) 

a jazyk dokumentu. V případě této aplikace je jazykem dokumentu angličtina. Dále je do hlavičky 

vložen kód definující tzv. favicon, což je ikona o velikosti 16 ×16 px, která se zobrazuje 

v adresném řádku, na panelu se stránkou a v nabídce záložek. Prvek „meta charset“ zajišťuje 

kódování textu způsobem UTF-8. Prvek „title“ obsahuje text s titulkem Ungvár, což je historický 

název města Užhorodu. Titulek se zobrazí v horním proužku okna.  

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

 <head> 

 <link rel="shortcut icon" href="images/my.ico"> 

 <meta charset="UTF-8"> 

  <title>UNGVÁR</title> 

Google Earth API je založeno na objektově orientovaném jazyce JavaScript. Atribut „type“ 

označuje typ skriptu, atribut „src“ ukazuje zdroj pro standardy jazyka. 

<script src="https://www.google.com/jsapi"> </script>  

<skript src="http://earth-api-samples.googlecode.com/svn/trunk/lib/kmldomwalk.js" 

type="text/javascript"> </script> 

<script type="text/javascript"> 

Prvek „var“ vkládá proměnnou do paměti skriptu, „ge“ je zástupná proměnná pro Google 

Earth, „map“ a „tour“ jsou zástupné proměnné reprezentující přehledovou mapku od Google 

Maps a prohlídku ve formátu kml. Příkaz „load“ a funkce „init“ načte glób a mapu, „1.x“ a „2.x“ 

specifikuje spuštění nejaktuálnějších verzí těchto modulů. Poslední řádka této části kódu 

vyžaduje, aby rozhraní Google Earth „map3d“ bylo načteno do HTML kontejneru s ID „map3d“, 

a stanoví dvě funkce zpětného volání „initCB“ a „failureCB“: funkce „initCB“ bude spuštěna 

v případě, že systém pracuje bez chyb, „failureCB“ v případě, pokud by došlo k chybě. Pro 

vložení na stránku mapy je potřeba vytvořit objekt třídy „GMap2“. 

function init() { 

   google.earth.createInstance('map3d', initCB, failureCB); 

   map = new GMap2(document.getElementById('map')); } 

Funkce zpětného volání „initCB“ obsahuje kód, který řídí aplikaci po spuštění. Pod zástupnou 

proměnnou „ge“ inicializuje Google Earth výchozí polohu a sklon kamery (pohledu) na území, 
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načítá 3D modely objektů, příp. podkladové snímky, a načítá uživatelské funkce: osvětlení 

sluncem v závislosti na aktuální době dne a roku, průhlednost atmosféry a panely na ovládání 

navigace v prostředí Google Earth.  

   function initCB(instance) { 

   ge = instance; 

   ge.getWindow().setVisibility(true); 

   ge.getSun().setVisibility(true); 

   ge.getOptions().setAtmosphereVisibility(true); 

   ge.getNavigationControl().setVisibility(ge.VISIBILITY_AUTO); 

Zaměření pohledu na Divadelní náměstí: zeměpisné souřadnice x, y, z (v souřadnicovém 

systému WGS 84) bodu, na který je zaměřen pohled a poloha kamery (35° – severozápadní směr 

pohledu, 70° sklon kamery, 100 m vzdálenost kamery od cílového objektu). 

   var la = ge.createLookAt(''); 

   la.set(48.622236, 22.29823, 0,  

   ge.ALTITUDE_RELATIVE_TO_GROUND, 35, 70, 100); 

   ge.getView().setAbstractView(la); 

Příklad načtení 3D modelu budovy Městského divadla a Baťova paláce metodou 

KmlNetworkLink. Soubor s modelem byl předem nahrán na FTP server a má vlastní URL adresu. 

Zbytek 3D modelů se načítá analogickým způsobem. Hodnota „flyToView“ je zadána jako 

nepravdivá. V opačném případě při načtení každého souboru *.kmz by kamera musela „skákat“ a 

zaměřovat svůj pohled na každý nově načtený objekt. To by zpomalovalo proces načtení celého 

systému a eliminovalo význam nastavení původní polohy kamery. 

   var link = ge.createLink(''); 

   var href = 'http://www.timemachine.comuv.com/teatrabata.kmz' 

   link.setHref(href); 

   var networkLink = ge.createNetworkLink(''); 

   networkLink.set(link, true, false); 

   ge.getFeatures().appendChild(networkLink); 

Funkce „initCB“ zahrnuje také nástroj pro výpočet aktuální nadmořské výšky v závislosti na 

poloze kurzoru myši v terénu. Událost, která reaguje na pohyb myši „mousemove“ obrazovkou, 

spouští funkci, která při najetí kurzoru na terén ukazuje výšku bodu v terénu v m. n. m. 

google.earth.addEventListener(ge.getWindow(), 'mousemove', function(event) { 

var statusHTML = 'N/A'; 

if (event.getDidHitGlobe()) { 

var latitude = event.getLatitude(); 

var longitude = event.getLongitude(); 

var groundAltitude = ge.getGlobe().getGroundAltitude(latitude, longitude); 

if (groundAltitude) { 

statusHTML = '<span style="color:#000; font-weight:bold;">' + 

groundAltitude.toFixed(2) + ' m.n.m.</span>';}} 

document.getElementById('ground-altitude').innerHTML = statusHTML;}); 

Následující funkce definuje generování v přehledové mapě modrého a červeného rámečku. 

Událost reaguje na změnu pohledu „viewchange“ a spouští funkci, která vytváří v mapě dva 
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čtyřúhelné barevné rámečky. Modrý rámeček pomocí metody „getViewportGlobeBounds“ 

vymezuje aktuální pohled na terén Google Earth, přičemž centru rámečku odpovídá bod, jehož 

rovina se v okamžiku generování rámečku nachází kolmo k rovině kamery. Červený rámeček 

pomocí metody „hitTest“ zobrazuje území, které je skutečně vidět, tedy celé perspektivní 

zobrazení, které vidí pozorovatel (kamera), nacházející se v určitých souřadnicích x, y, z 

s určitým úhlem pohledu na zájmový bod.  

google.earth.addEventListener(ge.getView(), 'viewchange', function(evt) { 

map.clearOverlays(); 

var totalBounds = new GLatLngBounds(); 

 

// RAMECEK ZOBRAZUJICI KOLMY POHLED NA UZEMI (metoda getViewportGlobeBounds) 

var globeBounds = ge.getView().getViewportGlobeBounds(); 

var fakeBoundsCenter = null; 

if (globeBounds) { 

 globeBounds.setNorth(Math.min(globeBounds.getNorth(), 85)); 

 globeBounds.setSouth(Math.max(globeBounds.getSouth(), -85)); 

 if (globeBounds.getEast() == 180 && globeBounds.getWest() == -180) { 

  fakeBoundsCenter = new GLatLng(0, 0); 

  var globeBoundsPolygon = new GPolygon([ 

   new GLatLng(globeBounds.getNorth(), -179), 

   new GLatLng(globeBounds.getNorth(), 0), 

   new GLatLng(globeBounds.getNorth(), 179), 

   new GLatLng(globeBounds.getSouth(), 179), 

   new GLatLng(globeBounds.getSouth(), 0), 

   new GLatLng(globeBounds.getSouth(), -179), 

   new GLatLng(globeBounds.getNorth(), -179)], 

   '#0000ff', 2, 1.00, '#0000ff',  0.25, 

   { clickable: false });}  

  else { 

  var globeBoundsPolygon = new GPolygon([ 

   new GLatLng(globeBounds.getNorth(), globeBounds.getWest()), 

   new GLatLng(globeBounds.getNorth(), globeBounds.getEast()), 

   new GLatLng(globeBounds.getSouth(), globeBounds.getEast()), 

   new GLatLng(globeBounds.getSouth(), globeBounds.getWest()), 

   new GLatLng(globeBounds.getNorth(), globeBounds.getWest())], 

   '#0000ff', 2, 1.00, '#0000ff',  0.25, 

   { clickable: false });} 

   map.addOverlay(globeBoundsPolygon); 

   var polyBounds = globeBoundsPolygon.getBounds(); 

   totalBounds.extend(polyBounds.getNorthEast()); 

   totalBounds.extend(polyBounds.getSouthWest());} 

 

 // RAMECEK ZOBRAZUJICI PERSPEKTIVNI POHLED NA UZEMI (metoda hitTest) 

var hitTestTL = ge.getView().hitTest(0, ge.UNITS_FRACTION, 0, ge.UNITS_FRACTION, 

ge.HIT_TEST_GLOBE); 

var hitTestTR = ge.getView().hitTest(1, ge.UNITS_FRACTION, 0, ge.UNITS_FRACTION, 

ge.HIT_TEST_GLOBE); 
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var hitTestBR = ge.getView().hitTest(1, ge.UNITS_FRACTION, 1, ge.UNITS_FRACTION, 

ge.HIT_TEST_GLOBE); 

var hitTestBL = ge.getView().hitTest(0, ge.UNITS_FRACTION, 1, ge.UNITS_FRACTION, 

ge.HIT_TEST_GLOBE); 

if (hitTestTL && hitTestTR && hitTestBL && hitTestBR) { 

 var hitTestBoundsPolygon = new GPolygon([ 

  new GLatLng(hitTestTL.getLatitude(), hitTestTL.getLongitude()), 

  new GLatLng(hitTestTR.getLatitude(), hitTestTR.getLongitude()), 

  new GLatLng(hitTestBR.getLatitude(), hitTestBR.getLongitude()), 

  new GLatLng(hitTestBL.getLatitude(), hitTestBL.getLongitude()), 

  new GLatLng(hitTestTL.getLatitude(), hitTestTL.getLongitude()), 

  '#ff0000', 2, 1.00,'#ff0000',  0.25, 

  { clickable: false }); 

 map.addOverlay(hitTestBoundsPolygon); 

 var polyBounds = hitTestBoundsPolygon.getBounds(); 

 totalBounds.extend(polyBounds.getNorthEast()); 

 totalBounds.extend(polyBounds.getSouthWest());} 

if (!totalBounds.isEmpty()) { 

 map.setCenter(fakeBoundsCenter ? fakeBoundsCenter : totalBounds.getCenter(), 

 map.getBoundsZoomLevel(totalBounds));}}); 

Poslední funkcí, která je zahrnuta do funkce zpětného volání, je načtení předem připravené 

virtuální prohlídky náměstí. Prohlídku lze vytvořit pomocí programových nástrojů Google Earth a 

exportovat do KML formátu *.kmz. Soubor s prohlídkou musí mít vlastní URL adresu. Metodou 

„fetchKML“ je prohlídka načtena z KML souboru. Tato metoda uvažuje KML objekt jako tzv. 

DOM, neboli objektově orientovanou reprezentaci dokumentu.  

  var href = 'http://www.timemachine.comuv.com/' + 'tour1.kmz'; 

  google.earth.fetchKml(ge, href, function(kmlObject) { 

   if (!kmlObject) { 

   setTimeout(function() { 

    alert('Chybi KML.');}, 0); 

   return;} 

 ge.getFeatures().appendChild(kmlObject); 

   walkKmlDom(kmlObject, function() { 

    if (this.getType() == 'KmlTour') { 

    tour = this; 

    return false; }});}); 

 

document.getElementById('installed-plugin-version').innerHTML = 

ge.getPluginVersion().toString();} 

Načtení funkce zpětného volání je ukončeno a v případě selhání načítání funce „failureCB“ 

generuje chybovou zprávu. 

   function failureCB(errorCode) { 

   } 

Následuje řada menších a jednodušších uživatelských funkcí pro načtení, spuštění, zastavení, 

restartování a opouštění prohlídky. Jednotlivé příkazy jsou spuštěny pomocí vytvořených tlačítek. 
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  //NACTENI PROHLIDKY 

  function enterTour() { 

   if (!tour) { 

   alert('No tour found!'); 

   return;} 

  ge.getTourPlayer().setTour(tour);} 

 //SPUSTENI PROHLIDKY 

  function playTour() { 

   ge.getTourPlayer().play(); } 

 //ZASTAVENI PROHLIDKY 

  function pauseTour() { 

   ge.getTourPlayer().pause();} 

 //RESTARTOVANI PROHLIDKY 

  function resetTour() { 

   ge.getTourPlayer().reset();} 

 //OPUSTENI PROHLIDKY 

  function exitTour() { 

   ge.getTourPlayer().setTour(null);} 

V případě pomalejších počítačů načtení 3D modelů a celého systému může trvat delší dobu. 

Po delší době čekání může uživatel, který neví, v jakém stavu načtení se proces nachází, opustit 

stránku bez toho, aniž by se dočkal dokončení všech procesů. Pro zpříjemnění uživatelského 

čekání byl do webové aplikace vložen ukazatel průběhu (progress bar) ve formě pruhu. 

V průběhu načítání modelu je pruh modrý a jeho délka se mění v závislosti na procentu načtených 

dat. Po načtení se ukazatel stává zeleným a jeho délka je 180 pixelů. Funkce vypočítá délku pruhu 

násobením 180 px na procento načtených dat a dělením na 100. 

 setInterval(function() { 

  var streamingPercent = ge.getStreamingPercent(); 

  var progressBar = document.getElementById('progress-bar'); 

   if (streamingPercent == 100) { 

   progressBar.style.backgroundColor = '#0a0'; 

   progressBar.style.width = '180px'; 

   } else { 

   progressBar.style.backgroundColor = '#00f'; 

   progressBar.style.width = (180 * streamingPercent / 100) + 'px';} 

   }, 100); 

Při každém čtení kódu se musí spustit možnosti zaškrtnuté v tzv. checkbox (zaškrtávácím 

políčku). Funkce „update options“ mění zobrazení v závislosti na provedených změnách. 

Zaškrtnutím příslušného políčka lze v rozhraní Google Earth načíst zeměpisnou síť, lištu 

s informacemi o datu pořízení podkladového snímku Google Earth, zeměpisných souřadnicích (x, 

y, z) určitého bodu a o výšce pohledu, obrázek s křížkem, který ukazuje přibližnou polohu 

pozorovatele a grafické měřítko. 

  function updateOptions() { 

   var options = ge.getOptions(); 

   var form = document.options; 

   options.setStatusBarVisibility(form.statusbar.checked); 
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   options.setGridVisibility(form.grid.checked); 

   options.setOverviewMapVisibility(form.overview.checked); 

   options.setScaleLegendVisibility(form.scaleLegend.checked); } 

Funkce zapnutí nebo vypnutí stínování při stisknutí příslušného tlačítka vypínají nebo zapínají 

osvětlení Země Sluncem. V případě zapnutého stínování jsou objekty osvíceny Sluncem, které se 

nachází v určitém místě na obloze v závislosti na denním a ročním období. V opačném případě 

jsou objekty osvěcovány ze všech stran. 

 function showSun() { 

  ge.getSun().setVisibility(true);} 

 function hideSun() { 

   ge.getSun().setVisibility(false);}  

Při pohybu modelem se uživateli může stát, že otočí terén příliš silně a nedokáže najít 

zájmové místo. Aby uživatel nemusel restartovat stránku a znovu čekat, až se načte celý systém, 

byla vytvořena funkce umožňující stisknutím jednoho tlačítka vrátit kameru na výchozí 

souřadnice náměstí. Kamera se tak bude nacházet přímo nad náměstím ve výšce 500 m. 

   function naSouradnice() { 

   var lookAt = ge.createLookAt(''); 

   lookAt.setLatitude(48.622236); 

   lookAt.setLongitude(22.29823); 

   lookAt.setRange(500.0); 

   ge.getView().setAbstractView(lookAt);} } 

V modelu bylo vytvořeno šest značek (pins) s vyskakovacími bublinami, které obsahují 

grafické (foto, video) a textové informace o objektech. Příkaz „go“ spustí značky. Pro příklad 

jsou uvedeny první tři značky, zbytek je ve stejném formátu a je k nahlédnutí v příloze této práce. 

   function go() { 

    placemark1(); 

    placemark2(); 

    placemark3(); } 

Následující sestava skriptů se týká značek (pins) obsahujících různé informace o objektech. 

Pro příklad bude uveden pouze skript pro jednu značku č. 4, obsahující připojené video ze serveru 

YouTube. Zbytek skriptu je k nahlédnutí v příloze této práce. Bude také uvedena část kódu 

ukazující vložení fotografie a textového popisu do bubliny.  

Nejprve je zadána funkce „placemark4“ volající příslušnou značku č. 4. Příkaz „createPoint“ 

vytvoří značku na souřadnicích stanovených v následujících dvou řádcích kódu. Následuje 

vytvoření dvou ikonek pro značku: první pro obyčejný stav, druhá pro stav po najetí myší. Druhá 

ikonka je 1,5krát větší než první. Ikonky jsou připojeny z externí URL adresy. Zprovoznění dvou 

stylů ikonek je nastaveno v sérii příkazů „set“. Značka jako „dítě“ celého souboru „appendChild“ 

je přidána na povrch Google Earth. Následuje funkce, která zprovozňuje značku po kliknutí myší 

na ní. Vytváří se bublina o maximální šířce 500px, ke které je přes URL odkaz připojeno video ze 

serveru YouTube.  

  function placemark4() { 

   var placemark = ge.createPlacemark(''); 
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   var point = ge.createPoint(''); 

   point.setLatitude(48.62233); 

   point.setLongitude(22.298442); 

   placemark.setGeometry(point); 

   var styleMap = ge.createStyleMap(''); 

   var normalStyle = ge.createStyle(''); 

   var normalIcon = ge.createIcon(''); 

normalIcon.setHref('http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/movies.png'); 

   normalStyle.getIconStyle().setIcon(normalIcon); 

   var highlightStyle = ge.createStyle(''); 

   var highlightIcon = ge.createIcon(''); 

highlightIcon.setHref('http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/movies.png'); 

   highlightStyle.getIconStyle().setIcon(highlightIcon); 

   highlightStyle.getIconStyle().setScale(1.5); 

   styleMap.setNormalStyle(normalStyle); 

   styleMap.setHighlightStyle(highlightStyle); 

   placemark.setStyleSelector(styleMap); 

   ge.getFeatures().appendChild(placemark); 

  google.earth.addEventListener(placemark, 'click', function(event) { 

   event.preventDefault(); 

   var balloon = ge.createHtmlStringBalloon(''); 

   balloon.setFeature(placemark);      

  balloon.setMaxWidth(500); 

   balloon.setContentString( 

   '&nbsp;<object width="420" height="315"><param name="movie" ' 

  + 'value="http://www.youtube.com/v/pZUdEE4yfqs?hl=cs_CZ&amp"/>' 

  + '<param name="allowFullScreen" value="true"/>' 

  + '<embed src="http://www.youtube.com/v/pZUdEE4yfqs?hl=cs_CZ&amp" ' 

  + 'type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" ' 

  + 'width="420" height="315"></embed></object>'); 

  ge.setBalloon(balloon);});} 

Příkazem „baloon.setContentString“ lze přes URL adresu připojit k bublině fotografii a 

popisek k ní.  

   balloon.setContentString( 

    '<img src="http://timemachine.comuv.com/Teatral.jpg"><br>' 

+ '<font size=10>Restaurace a cukrárny</font><br><font 

size=3> Domy byly zbořeny po druhé světové válce</font> 

Posledním příkazem skriptu je jeho uzavření. Po uzavření skriptu je načten veškerý obsah 

API a zadány veškeré příkazy. Následuje ukončení skriptu jazyka JavaScript, odkaz na soubor 

s kaskádovým stylem *.css, kde jsou definovány všechny parametry pro zobrazení grafických a 

textových prvků na stránce, a formální ukončení části „head“.  

 google.setOnLoadCallback(init); 

 </script> 

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" > 

</head> 
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Po oddílu „head“ tvoří obsah stránky část „body“, což je tělo dokumentu. Obsahuje veškerý 

zobrazovaný obsah stránky. Za oddílem „body“ následuje příkaz pro uzavření celého skriptu 

html. Část „body“ a obsah souboru *.css jsou uvedeny v příloze k práci.  

3.4.2 Funkcionalita aplikace 

Pro lepší pochopení zdrojového kódu a porozumění významu všech příkazů v následujících 

odstavcích bude popsáno spuštění vytvořené webové aplikace. Aplikace se stala součástí 

webového portálu.  

Webový portál „timemachine“ se skládá z webových stránek vytvořených v rámci této 

bakalářské práce. Stránky sjednocují trojrozměrné rekonstrukce různých autorů a umožňují 

uživatelům kromě prohledávaní 3D modelů vkládat vlastní 3D rekonstrukce objektů 

prostřednictvím správce. Všechny 3D rekonstrukce měst byly vytvořeny pro vizualizaci 

v aplikaci Google Earth.  

Po kliknutí na odkaz 3D modelu prvorepublikového Užhorodu nebo jakéhokoli jiného modelu 

se spustí aplikace pro vizualizaci 3D modelu v prostředí Google Earth. Načtení všech vrstev, 

modelů a glóbu Google Earth může trvat různě dlouhou dobu v závislosti na výkonnosti počítače 

a rychlosti internetového připojení.  

Uprostřed stránky se nachází rozhraní pro vizualizaci 3D modelu. Pohyb v modelu je možný 

pomocí tlačítek myši a kláves Ctrl, Shift a Backspace nebo pomocí navigačních lišt umístěných 

v pravém horním rohu rozhraní Google Earth. V levém horním rohu se nachází časová lišta. 

Osvětlení je vždy závislé na časové době spuštění aplikace. Pokud uživatel spustí aplikaci v noci, 

Obr. 9 Rozhraní aplikace pro vizualizaci rekonstrukce města Užhorod (Zdroj: vlastní tvorba) 
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v prostředí Google Earth bude vidět jen tma a nejjasnější hvězdy nad horizontem. Pohybováním 

s jezdcem v časové liště lze nastavit optimální osvětlení pro vizualizaci 3D modelů.  

Vlevo od rozhraní 3D mapy se nachází panel s nabídkou uživatelských funkcí. Horní tlačítko 

„Zpět na 3D model“ umožňuje uživateli, který se ztratil a nemůže najít cestu zpět do cílového 

města, vrátit se okamžitě do výchozího místa. Pod tlačítkem „Zpět na 3D model“ se nacházejí 

čtyři zaškrtávací políčka, tzv. checkbox. Zaškrtnutím příslušných políček bude načtena zeměpisná 

síť, lišta s informacemi o datu pořízení podkladového snímku Google Earth, zeměpisných 

souřadnicích (x, y, z) a o výšce pohledu, obrázek s křížkem, který ukazuje přibližnou polohu 

pozorovatele, a grafické měřítko. Na stránkách několika 

modelů, kde jsou k dispozici podkladové letecké snímky 

nebo mapy z různých období, jsou také umístěna 

zaškrtávací políčka pro načtení těchto podkladových 

vrstev. Podkladové vrstvy jsou uloženy na serveru 

v KML formátu. Jejich načtení se uskutečňuje výše 

zmíněnou metodou „fetchKML“. Na levém uživatelském 

panelu lze také zaškrtnout políčko s informacemi o 

budovách, tudíž načíst značky, obsahující textový popis, 

fotografie a dobové video. Pod zaškrtávacími políčky se 

nachází dva tlačítka: „Vypnout stínování“ a „Zapnout 

stínování“. Stisknutím prvního tlačítka bude vypnuta 

funkce osvětlení sluncem a 3D objekty budou osvíceny ze 

všech stran, nebude tedy existovat žádný stín. Návrat do předchozího stavu je možný stisknutím 

druhého tlačítka. Poslední nabídka tlačítek v levém panelu je určena k spuštění virtuální 

prohlídky. Stisknutím tlačítka „Enter Tour“ se rozhraní 3D Google Earth mapy přemění na 

rozhraní pro přehrávání virtuální prohlídky. Kamera bude nastavena do výchozí polohy a v levém 

Obr. 11 Ukázka rozhraní mapy 

Google Maps se dvěma rámečky 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

Obr. 10 Ukázka informačních bublin s fotografií a textem (vlevo) a dobovým videem, připojeným ze 

serveru YouTube (vpravo) (Zdroj: vlastní tvorba) 
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dolním rohu rozhraní 3D mapy se objeví lišta pro ovládání prohlídky. Tato ovládací lišta je 

podobná lištám na obyčejných multimediálních přehrávačích, jako je např. Windows Media 

Player. Tlačítko „Play“ spustí prohlídku, tlačítko „Pause“ prohlídku zastaví, „Stop/Reset“ vrátí 

kameru do výchozí polohy, „Exit Tour“ prohlídku ukončí. V dolní části levého panelu jsou 

uvedena jména autorů modelů a odkazy na jejich stránky nebo projekty.  

Pravý panel obsahuje pruhový ukazatel průběhu načtení systému, který usnadňuje uživateli 

čekání a poskytuje grafické informace o stavu načtení. Pod ukazatelem průběhu je umístěno 

rozhraní pro výpočet nadmořské výšky bodu, na kterém se momentálně nachází kurzor. Princip 

výpočtu nadmořské výšky a fungování ukazatele pruhu načtení byl popsán v předchozím oddílu 

této práce. Pod ukazatelem aktuální nadmořské výšky je umístěna mapka od Google Maps se 

dvěma rámečky, která ukazuje aktuální polohu zájmového místa a pracuje synchronně 

s prostředím Google Earth. Modrý rámeček ukazuje kolmý pohled na bod se zájmovými 

souřadnicemi a území, které lze momentálně vidět z místa pozorovatele, červený ukazuje 

perspektivní pohled na stejný bod a území. Přesnost vizualizace pohledů v mapě se zvyšuje se 

vzrůstající nadmořskou výškou. Pod rozhraním přehledové mapky se nachází textové informace o 

minimálních a doporučených hardwarových požadavcích pro správné fungování systému a 

grafický odkaz na webové stránky věnované minulosti města. 
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KAPITOLA 4 

Výsledky a diskuze 

Hlavním cílem této práce bylo vytvoření webové aplikace pro trojrozměrnou vizualizaci 

rekonstruovaných sídel. Modelováno bylo Divadelní náměstí a začátek vedlejší ulice Korso ve 

městě Užhorod. V rámci modelu bylo vytvořeno šest budov. Následně byla vytvořena webová 

aplikace založená na technologii Google Earth API, prostřednictvím které probíhá vizualizace 

modelu ve webovém prostředí. Aplikace se stala součástí webového portálu „timemachine“, 

sjednocujícího historickou rekonstrukci města Užhorod s jedenácti dalšími rekonstrukcemi pěti 

měst v České republice a v Polsku z různých historických období.  

3D modely budov byly tvořeny s použitím fototextur pořízených z historických snímků. 

Poloha objektů byla definována pomocí importování vrstvy terénu z glóbu Google Earth. Již na 

začátku modelování se ukázalo, že terénové vrstvy, které program Trimble SketchUp importuje z 

prostředí Google Earth, ukazují cca 2 m  výškový rozdíl s terénem v Google Earth. Tato chyba 

způsobuje zanořování vytvořených budov pod povrch při načtení exportovaného modelu v 

prostředí Google Earth. Výškové nepřesnosti 

způsobené tímto nedostatkem byly opraveny 

následujícím způsobem. Na základních 

kostrách budov byly nakresleny vodorovné 

pruhy po 1 m a každý pruh byl obarven různou 

barvou tak, aby je bylo možné jednoduše 

rozlišit. Zkušební obarvené modely byly 

exportovány do formátu KMZ a načteny v 

prostředí Google Earth. Poté bylo zjištěno, 

v jakém pruhu začíná skutečný terén Google 

Earth, tedy do jakého pruhu se model do terénu 

zanořuje. Následně byly budovy v programu 

Sketch Up vyzdviženy do výšky tohoto „nulového 

pruhu“ a znovu exportovány do formátu *.kmz. Na obrázku č. 12 je znázorněna stejná budova po 

korekci s pruhy a nanesení fototextury. Rozdíl mezi terénem v prostředí SketchUp (vlevo)  a 

Obr. 12 Ukázka výškové chyby terénu Google 

Earth v prostředí Sketch Up  

(Zdroj: vlastní tvorba) 
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Google Earth (vpravo) je v tomto místě 2,14 m. Aby budova byla správně umístěna v Google 

Earth, musela „levitovat“ při modelování v prostředí SketchUp. 

Po exportování otexturovaných modelů do formátu KMZ se závažným problémem ukázala 

velikost souborů s 3D modely. Například velikost modelu paláce Korona vyšla na cca 12 MB. 

Jelikož textury pro jednotlivé komponenty fasád byly z různých zdrojů, každý menší povrch měl 

vlastní textury, které navíc byly uloženy do formátu .png, což způsobovalo mimořádnou velikost 

souborů. Většina textur tvořících fasády budov byla v programu Adobe Photoshop sloučena a 

uložena do souboru ve formátu .jpg. Výsledná velikost souborů s budovami tak nepřesahovala 2, 

5 MB. Tvorba 3D modelů budov se ukázala časově nejnáročnější částí práce. I přes nedostatky 

programu Trimble SketchUp, zmíněné v metodice, lze program označit za velmi vyhovující pro 

účely 3D modelování historických rekonstrukcí měst.  

Tvorba webové aplikace probíhala pomocí jednoduchého programu pro psaní zdrojových 

kódů Notepad++ a programu Adobe Dreamviewer. Ukázky kódů pro jednotlivé funkce aplikací 

založených na technologii  Google Earth API jsou k dispozici na stránkách Google Earth 

developers, které jsou průběžně doplňovány o nové skripty. To otevírá prostor pro další 

obohacování aplikace o nové užitečné funkce. Z použitých funkcí je nejpracnější definování 

funkce vložení značky (placemark) a naplnění značky vizuálním a textovým obsahem. Použitá 

metoda tvorby značek neumožňuje však jejich vypnutí odškrtáváním příslušného políčka na 

uživatelském panelu. Místo vypnutí se funkce načítá znovu a vytváří se nová značka se stejným 

prostorovým umístěním  a obsahem. Pro budoucí vývoj aplikace lze doporučit tvorbu a 

informační naplnění značek v programu Google Earth, uložení vrstev se značkami do formátu 

KML a načtení těchto značek v aplikaci pomocí metody „fetchKML“. 

Při růstu počtu 3D modelů zrekonstruovaných budov se logicky zvětšuje doba načtení všech 

modelů. U slabších počítačů to může dokonce vyvolávat zaseknutí systému nebo chybné a 

neúplné načtení všech vrstev. Větší rekonstruované plochy lze rozdělovat na jednotlivé části a 

načítat postupně již zmíněnou  metodou „fetchKML“ zaškrtnutím příslušného políčka v závislosti 

na zájmové čtvrti města.  

Jako nedokonalé se také ukázalo osvětlení objektů v prostředí Google Earth. Při spuštění 

aplikace je osvětlení sluncem nastaveno na aktuální čas, v kterém se uživatel nachází. Ve většině 

případů jsou stěny budov, které směřují na stejnou stranu, na kterou svítí slunce, zastíněné skoro 

do černé barvy. Je to nedostatek aktuální verze Google Earth, v rámci které je rozptýlení světla 

velmi nedokonalé. Lze to eliminovat buď úplným vypnutím stínování pomocí příslušného tlačítka 

na uživatelském panelu, nebo ručním nastavením ranního nebo večerního rozptýleného světla. 

Nejpříjemnější měkké osvětlení pro letní období je ranní osvětlení od 5 do 6 hodin dopoledne a 

večerní od 19 do 20 hodin, pro zimní období od 8 do 9 hodin dopoledne a od 17 do 18 hodin 

večer. Pohybováním s jezdcem lze také nastavit jakékoli datum v aktuálním roce (např. od 1. 1. 

2013 do 1. 1. 2014). 
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Velký prostor má v případě modelu města Užhorod tvorba 3D rekonstrukcí z rakousko-

uherského období (před rokem 1919). Online archivy maďarských muzeí obsahují velký počet 

obrazových zdrojů, které poskytují množství informací o podobě města před příchodem 

československé správy, která zásadně ovlivnila podobu města. Rekonstrukci města lze také 

„oživovat“ modelováním vegetace, aut, letadel, lidí a dalších mobilních objektů. Modelování 

města z předválečného období však potřebuje tvorbu DMT s korytem řeky Malý Už, která kdysi 

protékala přes celé město a koryto bylo za účelem zlepšení sanitárních podmínek v roce 1935 

zasypáno. Aby se nová vrstva terénu v určitých místech neponořovala pod povrch terénu Google 

Earth, je potřeba zdvihnout veškeré budovy a samotný podkladový DMT o 20–30 m nad povrch 

soudobého Užhorodu. Zdvihnutí podkladové vrstvy také umožní tvorbu mostu, který spojuje dva 

břehy řeky Už. 

Posledním cílem práce bylo vytvoření webového portálu pro vizualizaci 3D rekonstrukcí 

pomocí technologie Google Earth API a vkládání vlastních 3D modelů uživateli. Portál má URL 

adresu: http://www.timemachine.comuv.com. Na hlavní stránce jsou umístěny odkazy na stránky, 

kde jsou k nahlédnutí jednotlivé 3D modely různých autorů, vložené do stejného rozhraní jako 

město Užhorod. V tabulce č. 1 jsou uvedeny názvy 3D modelů, jejich autoři a projekty, kde tyto 

modely byly poprvé aplikovány. 

 

 

Obr. 13 Ukázka funkce osvětlení náměstí: 1 – polední, 2 – večerní, 3 –noční, 4 – funkce je vypnutá 

(Zdroj:vlastní tvorba) 
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Název modelu Autoři, pracoviště Zdrojový projekt 

Prvorepublikový Užhorod 
Pavlo Kryshenyk, Univerzita Karlova 

v Praze 

3D vizualizace dat ve webovém prostředí 

(bakalářská práce) 

Brno v polovině 18. století 
Mgr. Vilém Walter, Mgr. Marek 

Peška, David Merta, Mgr. Václav 

Kolařík, spol. Archaia Brno, o.p.s 

Internetová encyklopedie dějin Brna Brno v roce 1645 

Brno na konci 14. století 

Předválečná Dobříš 
Bc. Lucie Koucká, Bc. Jan Jelének, 

Univerzita Karlova v Praze 

3D rekonstrukce zaniklých částí města 

Dobříš (bakalářská práce), 3D GIS na 

internetu (seminární práce) 

Lublin ve 14. století 

Łukasz Góras, Grzegorz Mituła, 

Diana Sim, Jarosław Sim, středisko 

„Brama Grodzka – Teatr NN“ 

 

„Lublin 2.0 – Interaktywna rekonstrukcja 

dziejów miasta” 

 

Lublin v 16. století 

Lublin v 18. století 

Židovská čtvrť 

meziválečného Lublinu 

Meziválečný Lublin 

Městečko Józefów 

Biłgorajski 

Wojciech a Robert Miedziocha, 

středisko „Brama Grodzka – Teatr 

NN“ 

Miasteczka Lubelszczyzny – karta 

dziedzictwa kulturowego 

Tab. 1 3D rekonstrukce zapojené do portálu „timemachine“ (Zdroj: vlastní tvorba) 

V záložce „vložit model“ je umístěn formulář, vytvořený pomocí PHP skriptu, umožňující 

odeslání souboru s 3D modelem správci webového portálu pro následující kontrolu a vytvoření 

stránky pro vizualizaci tohoto modelu. V záložce „odkazy“, „kontakt“ a „text práce“ jsou 

umístěny užitečné odkazy na stránky věnované 3D rekonstrukcím a zaniklým obcím, kontaktní 

údaje autora a text této bakalářské práce. 

Budoucí vývoj portálu lze vidět nejen ve zvětšení počtu a rozsahu historických 3D 

rekonstrukcí, ale především ve vytvoření rozhraní pro vložení 3D modelů bez nutnosti zásahu 

správce, ale s automatickou kontrolou polohové přesnosti umístěných budov a s možností 

nahlášení případných chyb.  
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KAPITOLA 5 

Závěr  

Tato práce byla věnována otázkám vizualizace trojrozměrných dat ve webovém prostředí. 

Vizualizace probíhala na příkladu historické rekonstrukce náměstí ve městě Užhorod. Úvodní 

část obsahuje literární rešerši týkající se problematiky oboru a přehled nejužívanějších 

technických nástrojů pro tvorbu, vizualizaci a analýzu 3D dat.  

Hlavním cílem práce bylo vytvořit webovou aplikaci umožňující 3D vizualizaci 

rekonstruovaných objektů s rozšířením o multimediální a textové informace o zpracovávaných 

objektech.  Praktická část práce zahrnovala tvorbu 3D modelů budov, které byly následně 

zveřejněny pomocí webových stránek s použitím sady nástrojů pro vizualizaci 3D dat v prostředí 

Google Earth. Nové aplikace byly naprogramovány do webového portálu umožňujícího 

vizualizaci historických 3D modelů různých autorů a vkládání vlastních rekonstrukčních děl 

prostřednictvím formuláře pro kontakt se správci. Je nutné zdůraznit, že vytvořené 3D modely 

nebyly z hlediska rozměrů a polohového umístění velmi přesné, protože hlavní důraz byl položen 

na jejich vizuální stránku a celkový vjem kompozice. 

Pro tvorbu 3D modelů budov byly využity programové nástroje Trimble SketchUp 8, Google 

Earth, Adobe Photoshop CS 5. Tvorba webového rozhraní pro vizualizaci modelů probíhala 

v softwaru Notepad++ a AdobeDreamviewer CS5. Aplikace je kompatibilní s pěti 

nejužívanějšími webovými prohlížeči a její funkce byly vyzkoušeny v rozhraní systému Windows 

7 a MacOS Leopard, ve kterých se jevila jako plně funkční.  

V rámci bakalářské práce byly vytvořeny a vizualizovány 3D rekonstrukce budov 

Divadelního náměstí a jedné strany přilehlé ulice Korso. Tvorba 3D rekonstrukce města 

Užhorodu nebude omezena jen pro účely této bakalářské práce a bude pokračovat i v budoucnu. 

Bude nutné přidat další podkladové vrstvy jako např. letecký snímek, dobovou mapu nebo uměle 

vytvořenou texturu povrchu pořízenou z fotografií nebo vytvořenou pomocí nástrojů grafických 
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editorů. Perspektivní se jeví vyřešit přidávaní značek s audio nahrávkami komentované exkurze 

do modelu a rozšíření stávajících informačních bublin.  

Potenciál v oboru tvorby a vizualizace 3D dat je obrovský. 3D modely lze tvořit pomocí 

velkého počtu bezplatného i komerčního softwaru. Jen v České republice je několik stovek obcí, 

které zanikly následkem odsunu původního německého obyvatelstva nebo zásadně změnily svoji 

podobu v socialistickém období. Co se týká zaniklých obcí na Ukrajině, existuje prostor pro 

rekonstrukci sídel, zaniklých po evakuaci obyvatelstva kvůli jaderné katastrofě ve městě 

Černobyl. Stejná situace platí i pro zaniklé obce na území jižního Běloruska. Existující 3D 

modely města Lublin z různých časových období jsou vhodnou ukázkou toho, jak by měla 

vypadat multioborová spolupráce GIS odborníků, 3D vývojářů a historiků. Česká republika má 

14 lokalit zanesených do seznamu světového dědictví UNESCO. Tyto a mnohé další lokality se 

slavnou historií si zaslouží naši pozornost. 3D vizualizace ve webovém prostředí mohou být 

nápomocné k přilákání pozornosti jak odborné, tak i laické veřejnosti.  
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Příloha 1. Porovnání rekonstrukce v programu SketchUp a historických pohlednic 
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Městské divadlo (Zdroj: www. profila.hu; vlastní tvorba) 



Pavlo Kryshenyk: 3D vizualizace rekonstruovaných sídel ve webovém prostředí              47 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Baťův palác (Zdroj: www.ungvar.vox.com.ua; vlastní tvorba) 

http://www.ungvar.vox.com.ua/
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Městská lékárna (Zdroj: www.muzeum.arcanum.hu; vlastní tvorba) 
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Restaurace a cukrárny (Zdroj: www.ungvar.vox.com.ua; vlastní tvorba) 
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Obchod s rádii (Zdroj: www.ungvar.vox.com.ua; vlastní tvorba) 
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Příloha 2. Vizualizace historických rekonstrukcí pomocí vytvořené aplikace 

 

 

 

 
  

Pohled na večerní náměstí v Užhorodě z jihu (Zdroj: vlastní tvorba) 

Pohled na večerní náměstí v Užhorodě ze západu (Zdroj: vlastní tvorba) 
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Vizualizace modelu města Brna z roku 1645 (Zdroj: www.brno1645.cz; vlastní tvorba) 

Vizualizace modelu města Brna (konec 14. století) v dopoledních hodinách 

(Zdroj: www.brno1645.cz; vlastní tvorba) 
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Vizualizace modelu města Lublin z 14. století v dopoledních hodinách 

 (Zdroj: www.teatrnn.pl; vlastní tvorba) 

 

Vizualizace modelu města Lublin z 16. století v dopoledních hodinách  

(Zdroj: www.teatrnn.pl; vlastní tvorba) 
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Model města Lublin z 18. století z ptačího pohledu v dopoledních hodinách 

(Zdroj: www.teatrnn.pl; vlastní tvorba) 

 

Vizualizace hlavního náměstí ve městě Lublin (16. století) s vypnutou funkci stínování  

(Zdroj: www.teatrnn.pl; vlastní tvorba) 
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Pohled na rekonstrukci židovské čtvrti meziválečného Lublinu (Zdroj: www.teatrnn.pl; vlastní tvorba) 

 

Večerní lublinské ulice z ptačího pohledu (Zdroj: www.teatrnn.pl; vlastní tvorba) 
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Vizualizace rekonstrukce městečka Józefów Biłgorajski (Zdroj: www.teatrnn.pl; vlastní tvorba) 

 

Rekonstrukce městečka Józefów Biłgorajski (Zdroj: www.teatrnn.pl; vlastní tvorba) 
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Příloha 3. Obsah přiloženého CD-R 

 

Složka BP  (obsahuje vlastní text práce) 

Složka KOD  (obsahuje zdrojový kód aplikace) 

Složka SKP  (obsahuje soubory *.skp s 3D modely budov) 

 

 


