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Využití procedurálního jazyka v procesu modelování 
bloků městské zástavby 

Abstrakt 

Tématem této diplomové práce je dělení bloků do parcel za použití procedurálního modelování. 

Hlavním cílem je vylepšení stávající metody OBB-based Subdivision, která využívá k dělení 

bloků pomocné obálky ve tvaru obdélníku. Zároveň je požadováno přizpůsobení metody 

českým podmínkám. 

 První část práce se věnuje rozboru odborné literatury, která ukazuje vývoj a současný 

stav problematik řešených v rámci procedurálního modelování. Následuje návrh metodiky, která 

testuje změnu tvaru obálky na lichoběžník, respektive na čtyřúhelník. Na závěr jsou navrhované 

algoritmy testovány nad reálnými daty v CityEngine, který nabídl možnost využití 

procedurálního přístupu k automatickému generování 3D parcel. Celý proces byl regulován 

omezeními územních plánů vybraných obcí. 

 

Klíčová slova: Procedurální modelování, CityEngine, Python, CGA, Bloky, Parcely, Územní 

plán, 3D model 

 

The process of city block modeling using a procedural 
programming language 

Abstract 

The master thesis deals with a block subdivision into parcels using procedural modeling. 

The main goal focuses on improving of the existing method called OBB-based Subdivision that 

uses auxiliary envelopes of rectangle shape for splitting. It is required to adapt the method to 

Czech conditions as well. 

 The first part focuses on the analysis of scientific publications, which describes 

the development and current situation of procedural modeling issues. Then the methodology of 

suggested algorithm is described that tests a change of the envelope to the trapezium shape, 

respectively to the quadrangle shape. In conclusion, the proposed algorithms are tested on 

the real data in CityEngine, which offered the possibility of using procedural approach to 

automatically generate 3D parcels. The whole process is controlled by the limitations of 

development plans of the selected urban areas. 

Keywords: Procedural Modeling, CityEngine, Python, CGA, Blocks, Parcels, Development 

Plan, 3D Model
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PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 

2D 2-Dimensional = dvourozměrný 

3D 3-Dimensional = trojrozměrný 

CAD Computer Aided Design 

CGA Computer Generated Architecture 

CSG Constructive Solid Geometry 

ČÚZK Český úřad zeměměřičský a katastrální 

ESRI Environmental Systems Research Institute 

GIS Geographic Information System = geografický informační systém 

L-system Lindenmayer system 

LiDAR Light Detection And Ranging 

MBR Minimum Bounding Rectangle 

NP Nadzemní podlaží 

OBB Oriented Bounding Box 

S-JTSK Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SW Software 

TIN Triangulated Irregular Network 

ÚP Územní plán 

ZABAGED Základní báze geografických dat 
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1 ÚVOD 

Vzhledem k rostoucím výkonům počítačové techniky a zvyšující se poptávce uživatelů se zájem 

o problematiku 3D v posledních letech zvyšuje. Modelace 3D měst či urbánních území je tak 

stále žádanější a významnější v mnoha procesních a výzkumných oblastech (Middel, 2006). 

Koncoví uživatelé požadují stále více detailů, větší podobnost realitě i rostoucí velikost 

zobrazovaného území (Kelly; McCabe, 2006).  

Urbánní 3D modely jsou využívány v zábavním průmyslu či počítačových hrách, kde je 

jedním z hlavních požadavků věrohodnost vizualizace města. 3D modely lze také najít jako 

součást digitálních map, které jsou primárně určeny k navigaci. Jedná se o služby jako je 

Google Earth či Microsoft Bing Maps. Při urbánním plánování 3D modely ukazují aktuální stav 

území a slouží jako důležitý zdroj informací v rozhodování o dalším rozvoji, či k ukázce 

navrhovaných změn. Poslední významnou oblastí využívající 3D modely jsou různé simulace 

budoucího rozvoje území, případně se jedná o řešení nejrůznějších krizových situací nebo 

o simulace umožňující naučit se bezpečně řídit letadlo či jiný dopravní prostředek 

(Musialski … [et al.], 2013). 

Z předchozího výčtu je patrné, že využití 3D modelů v urbánních / architektonických 

oblastech je široké. Díky tomu existuje mnoho různých metod, kterými lze vícerozměrné 

modely získat. Často využívanou metodou byla v minulosti tvorba objektů ve formě 

Constructive Solid Geometry (CSG). CSG je původní přístup softwarů CAD (Computer Aided 

Design). Modelace 3D objektů v programech CAD je založena na konstrukci 3D objektů 

pomocí jednoduchých těles jako jsou například koule, krychle či válec 

(Stoter; Zlatanova, 2003). I když se jedná o manuální a časově náročnou metodu, je tato 

technika stále hojně využívaná u architektů a strojních inženýrů (Musialski … [et al.], 2013). 

„Mezi méně časově náročné techniky patří modelování pomocí dat získaných laserovým 

skenováním LiDAR. Modelování založené na těchto datech může být manuální, 

poloautomatické i automatické. Pomocí LiDAR lze získat digitální model povrchu, který 

zahrnuje výšky a tvar jednotlivých objektů. Výsledná modelace pak závisí na správné 
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identifikaci konkrétních objektů a povrchu. Výhodou této metody je vysoká přesnost“ 

(Koucká, 2011, s. 14). Skenovací zařízení jsou však stále velmi drahá a nejsou proto dostupná 

širokému okruhu uživatelů. Zajímavé metody tvorby 3D nabízí i fotogrammetrie, ať už se jedná 

o automatické či poloautomatické přístupy pro získávání 3D modelů za použití většího množství 

leteckých snímků. Snímky jsou spojovány do 3D podoby dohledáním relativních vztahů bodů, 

které si na snímcích vzájemně odpovídají (Musialski … [et al.], 2013). 

 V posledních letech se objevila potřeba najít alternativu k výše zmíněným metodám, 

která vychází z několika důvodů. Jednou z nevýhod tradičních technik byl fakt, že jednou 

vytvořený 3D model nebylo snadné již dále editovat, což mohlo být pro mnohé uživatele 

limitující (Smelik … [et al.], 2011). Dalším důvodem byly zvyšující se nároky uživatele 

na detailnost a velikost 3D modelů. Při použití manuálních modelovacích metod by vytvoření 

podrobného 3D modelu města mohlo trvat jednomu člověku i několik let 

(Ulmer … [et al.], 2007). Jinak řečeno, byly požadovány rychlé, levné a automatické postupy 

(Middel, 2006). Z pohledu těchto nároků se zdá být velmi atraktivní procedurální modelování, 

které využívá programovací jazyky k automatickému generování komplexních modelů 

bez nutnosti velkého množství vstupních dat (Merrel; Manocha, 2011; Li … [et al.], 2012). 

 Předložená diplomová práce se proto zabývá procedurálním modelováním. Hlavním 

cílem této práce je inovace algoritmu OBB-based Subdivision, který automatický dělí městské 

bloky na parcely. Motivací pro zpracování tohoto tématu byla omezená nabídka metod určených 

ke tvorbě parcel, jelikož odborní autoři se začali této oblasti věnovat až v posledních několika 

letech. Výsledky práce lze v aplikační rovině uplatnit zejména při plánování nové výstavby 

rodinných domů, jelikož nabídne 3D vizualizaci možné budoucí podoby území v souladu 

s regulativy územního plánu. 

Co se týče struktury práce, principy procedurálního modelování se zaobírá následující 

kapitola. Tato kapitola představuje dosavadní vývoj této metody modelování a také jednotlivé 

oblasti zájmu výzkumných týmů. Hlavním tématem práce je konstrukce metody dělící bloky 

do parcel a její přizpůsobení českým podmínkám. Konkrétně se jedná o metodu OBB-based 

Subdivision od Vanegas … [et al.] (2012). V rámci rešeršní části budou z tohoto důvodu více 

studovány dosavadní metody zabývající se dělením městských bloků. Následovat bude 

podrobné popsání návrhu algoritmu s jednotlivými kroky postupu. U algoritmu bude kladen 

důraz na vyzkoušení nových idejí a jejich srovnání se stávajícími postupy. V závěrečné části 

bude prezentována ukázka aplikace algoritmu na reálných datech, která bude zajištěna 

programem CityEngine nabízející vhodné prostředí k procedurálnímu modelování.  
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2 PROCEDURÁLNÍ MODELOVÁNÍ 

Procedurální modelování je určitým opakem manuálních metod, které při tvorbě 3D modelů 

vyžadují přímou spolupráci člověka. Procedurální přístup je oproti tomu automatickým 

procesem, který tvoří modely za použití algoritmů. Tyto algoritmy určují požadavky uživatele 

a definují, jak se má daný 3D objekt vytvořit  (Glass ... [et al.], 2006). Podstatou procedurálního 

modelování je tedy generování digitálního obsahu pomocí určité procedury, která je založena 

na vstupních parametrech (Beneš ... [et al.], 2011a; Smelik ... [et al.], 2014). Tím dochází 

ke značnému omezení potřeby lidského zásahu během 3D modelace (Glass ... [et al.], 2006). 

Obr. 1 Ukázka 3D modelu vzniklého procedurálním modelováním 

(zdroj: http://informedinfrastructure.com/) 

 Díky tomuto přístupu lze velmi efektivně tvořit nejrůznější 3D modely  

(Mathias ... [et al.], 2011). Je to velmi užitečný nástroj při vytváření velkého množství 

digitálního obsahu vyžadujícího vysokou detailnost (Bao ... [et al.], 2013). Metoda je dobře 

využitelná zejména u městských prostředí (obr. 1). Zde je totiž velmi často vyžadována 

konstrukce velkého množství 3D objektů - budov či vegetace, a zároveň je možné zde najít 

mnoho opakujících se prvků či struktur (Groenewegen ... [et al.], 2009). 
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 Postup vytváření 3D modelu města za použití procedurálního modelování se většinou 

skládá z několika základních kroků. Prvním krokem je definování terénu a obecného využití 

ploch města (land use). Dále se generuje silniční síť a vzniklé bloky se dělí na parcely. 

A konečně v posledním kroku se na parcelách tvoří budovy, parky a další městské prvky 

(Vanegas ... [et al.], 2012).  

 

Tento styl modelování začal být velmi populární v posledních letech. Klíčovým důvodem byly 

výhody, které přináší: 

 1) Z několika vstupních parametrů či pravidel je možné vytvořit široké množství 

 modelů. 

 2) Komprese dat - je to geometrický model, jehož geometrie je generována jen, pokud 

 je to vyžadováno. 

 3) Snižuje lidské úsilí, které je potřeba k vytvoření digitálního obsahu 

 (Smelik ... [et al.], 2014). 

 4) Dokáže vytvořit rychlou a detailní vizualizaci komplexních 3D modelů 

 (Halatsch ... [et al.], 2008). 

 5) Je to velmi efektivní nástroj s ohledem na cenu. Alternativní metody bývají velmi 

 drahé (Watson ... [et al.], 2008). 

Procedurální modelování s sebou nese i nevýhody, které mohou některé uživatele omezovat: 

 1) Generované výsledky mohou být až příliš náhodné a nerealistické. 

 2) Vstupní data (parametry, pravidla), která jsou požadována, neposkytují uživateli 

 intuitivní ovládání (Smelik ... [et al.], 2010). 

 3) Malá změna vstupních parametrů může způsobit obrovské změny modelu. 

 4) Je velmi obtížné vhodně stanovit vstupní parametry a procedury, tak aby bylo 

 dosaženo výsledku, který uživatel očekává (Aliaga ... [et al.], 2007). 

 

2.1 Vývoj procedurálního modelování 

Modelování využívající určitou gramatiku má dlouhou historii. Jako první přišel s myšlenkou 

shape grammars George Stiny v roce 1971. Shape grammars je definováno skrze písmena 

abecedy a umožňuje generovat n-rozměrné tvary. Tato metoda byla úspěšně využívána 

v  architektuře, a to i přes fakt, že díky složitosti gramatiky byla její aplikovatelnost 

na automatické generování budov limitovaná (Antunes, 2013; Mathias ... [et al.], 2011). Další 

techniku nazývanou L-system (Lindenmayer-system) představil v roce 1968 biolog Aristid 

Lindenmayer. Byla používána k simulaci růstu rostlin a využívala také sekvenci písmen 
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k nahrazení charakteristik rostliny. Pravidla popisovala, jakým způsobem k nahrazování 

dochází, a konečně celý růst rostliny byl zajištěn aplikací těchto pravidel (Correia, 2013).   

 Velký přelom přišel v roce 2003, kdy Wonka, Wimmer, Sillion a Ribarsky představili 

Split grammar. Split grammar je speciální typ gramatiky, obsahující příkazy operující 

na základních 3D objektech. Tato gramatika nabízí sadu předdefinovaných pravidel, které 

uživatele přiměřeně limitují a tím umožňují větší využitelnost při automatickém modelování 

budov. Gramatika totiž není nepřiměřeně složitá, ale nabízí dostatečnou volnost modelování 

(Wonka ... [et al.], 2003). Princip metody je ukázán na obr. 2, kde je vidět, jak se modeluje 

jedno patro budovy. Patro se postupně dělí na části fasády (F), na části fasády kolem oken, horní 

klenbu (KS), prostor okna (W) a okenní výplň (WIN). 

Obr. 2 Rozdělení patra budovy pomocí Split grammar - vlevo průběh dělení, vpravo výsledek modelace 

(zdroj: Wonka ... [et al.], 2003) 

Další vývoj této metody vedl k definování CGA Shape, tedy gramatice určené k procedurálnímu 

generování celých urbánních 3D modelů. V roce 2008 pak Markus Lipp přišel s možností 

interaktivní editace dané gramatiky. Úprava pravidel a parametrů tak byla možná i skrze 

grafické rozhraní a ne jen pomocí textového souboru. Toto vedlo ke zpřístupnění 

procedurálního modelování i méně technicky založeným uživatelům. Avšak procedurální 

modelování je stále založené na psaní pravidel, a proto není využitelné běžnými uživateli 

bez alespoň základních programovacích schopností (Antunes, 2013).  

 

2.2 Oblasti výzkumu 

Autoři věnující se tématice procedurálního modelování řeší různé problematiky, které jsou 

popsány v následujících podkapitolách. Vybrány byly tématiky týkající se městských prostředí. 

Vynechány jsou metody dělící bloky na parcely, kterým je věnována kapitola 3, kde jsou 

techniky popsány detailněji. 

2.2.1 Silniční síť 

Jedním z prvních kroků při procedurálním modelování je vytvoření silniční sítě. Ta může 

vycházet z podkladu reálných dat, nebo může být vygenerována na základě různých principů. 

Parish a Müller představili v roce 2001 jeden z prvních přístupů. Využili rozšířenou metodiku 
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L-system k růstu silniční sítě. V rámci této metody autoři nadefinovali tři nejběžnější struktury 

ulic (obr. 3) a poté se snažili pomocí principu L-system spojit místa s největší hustotou obyvatel. 

Metoda L-system je obohacena o pravidla, která kontrolují vhodnost rozmístění silnic i vůči 

terénu a sklonitosti (Parish; Müller, 2001; Smelik ... [et al.], 2009). 

Obr. 3 Tři typy struktury uliční sítě dle Parish a Müller (2001) (zdroj: Parish; Müller, 2001) 

Využití šablon navrhli i Sun ... [et al.] v roce 2002. Ti na základě skutečnosti definovali několik 

struktur. Kromě šablon se strukturou raster a radial, které jsou obdobné jako u Parish 

a Müller (2001), použili autoři také Voronoi diagramy ke stanovení šablony založené 

na rozmístění obyvatel (Smelik ... [et al.], 2009). Větší posun pak přišel od Chen ... [et al.], kteří 

dosavadní řešení považovali za nedostačující a umožnili uživateli zásah do automaticky 

vymodelované sítě. Umožnili jak manuální editaci konkrétních silnic, tak i ruční modelaci 

nových ulic (Chen ... [et al.], 2008). 

 

2.2.2 Budovy 

Procedurální generování budov je jedna z nejdále vyvinutých oblastí procedurálního 

modelování. Většina metod využívá nějaké textové formy k vyjádření tvaru budovy, například 

L-system, split grammar nebo shape grammar. Modelování také převážně vychází 

z 2D polygonu (půdorysu). Pomocí technik procedurálního modelování je možné vytvořit velmi 

detailní modely budov, je však zapotřebí schopného autora potřebných skriptů 

(Smelik ... [et al.], 2014). 

Obr. 4 Tvorba výškové budovy pomocí L-system dle Parish a Müller (zdroj: Parish; Müller, 2001) 

 Jako jedni z prvních, kteří začali řešit procedurální modelování budov, byli Parish 

a Müller (2001). Ve své práci definovali tři typy budov - výškové budovy (obr. 4), komerční 
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budovy a rodinné domy. Pro každý typ stanovili set pravidel a využili L-system 

k automatickému generování. Je vhodné zmínit, že vycházeli z obdélníkových podstav 

a metodika L-system byla rozšířena o různé možnosti transformace (Parish; Müller, 2001). 

Greuter ... [et al.] následně přišli s možností generace budov jiné než obdélníkové podstavy. 

Princip byl takový, že nejdříve stanovili jednoduchý tvar definující půdorys. A v následných 

krocích přidávali další jednoduché tvary. V mezikrocích extrudovali a vše postupně spojovali, 

až dosáhli výškové komerční budovy složitějšího tvaru (Greuter ... [et al.], 2003). 

 Wonka ... [et al.] představili split grammar a umožnili tak reálnější modelaci budov. 

Jejich přístup vychází z předpokladu, že fasáda není konečný prvek a dělí jej na další dočasné 

části až do situace, kdy je dosaženo finálních tvarů. Metoda je zobrazena na obr. 2 

v kapitole 2.1. Pomocí této techniky je možné odlišit jednotlivá patra domu a vytvořit tak 

v přízemí například obchod (Finkenzeller, 2008; Smelik ... [et al.], 2014). Na tuto práci navázali 

Müller ... [et al.]. Využívají také split grammar. Avšak jejich metoda spočívá v použití reálného 

obrazu fasády k vytvoření odpovídajícího 3D modelu. Fotografie či snímek jsou nejdříve 

analyzovány a poté rozděleny na jednotlivé prvky budovy. Je určena také pozice všech pixelů 

snímku na budově. Při rozdělení fotografie jsou odvozena pravidla split grammar, podle kterých 

je rekonstruován tvar fasády. V konečném kroku jsou na model umístěny části fotografie, které 

vytvářejí reálnou vizualizaci budovy. Jednotlivé kroky jsou vidět na obr. 5. Díky definování 

gramatiky v průběhu tvorby je možné dále s 3D objektem pracovat (Müller ... [et al.], 2007; 

Vanegas ... [et al.], 2010).  

Obr. 5 Využití snímku k 3D rekonstrukci fasády - zleva: vstupní snímek; snímek rozdělen na části; 

vygenerování 3D fasády; finální výsledek (zdroj: Müller ... [et al.], 2007) 

Podobnou tématikou se zabývali i Xiao … [et al.] (2008) a Aliaga … [et al.] (2007). Obecně 

problematikou procedurálního modelování budov se věnují i další autoři, ovšem žádný z nich 

nepředstavil tak zásadní posun dopředu jako výše zmínění autoři. 

 

2.2.3 Vegetace 

Techniky určené k modelování a vizualizaci rostlin jsou publikovány již zhruba třicet let 

(Beneš … [et al.], 2011b). Existují různé přístupy. Avšak z hlediska procedurálního modelování 

bylo zásadní zveřejnění L-system v roce 1968, které bylo rozvíjeno mnoha směry a stále tvoří 

základní princip při tvorbě procedurálních modelů vegetace (Beneš … [et al.], 2011a).  
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 Autoři se zabývají různorodými tématy. Jeden z problémů řešili Pirk … [et al.] (2012), 

kteří se věnovali adaptaci stromů na okolní prostředí (obr. 6). Jednalo se jak o vzájemnou kolizi 

stromů, tak i o střet s jinými objekty, ale i například rozestavění koruny stromu s ohledem 

na sluneční záření (Pirk … [et al.], 2012). Beneš … [et al.] (2011b) se zaměřili na rozložení 

vegetace v městském prostředí. Vegetace je totiž obvykle jen těžko kontrolovatelná, ať už se 

jedná o výskyt či růst. Avšak ve městech není rostlinám dovoleno růst nekontrolovatelně 

a jejich rozmístění je dáno určitými pravidly. Jejich práce se proto zaměřuje na vytvoření 

urbánního ekosystému, který se řídí obvyklými zvyklostmi, jako je například vytváření alejí 

podél silnic. 

Obr. 6 Přizpůsobení stromů okolnímu prostředí (zdroj: Pirk … [et al.], 2012) 

 Procedurální modelování může být kombinováno s tzv. sketch-based modelováním. To 

znamená modelováním, kde uživatel kreslí 2D polygony, které jsou automaticky převedeny 

do 3D tvaru (Stava … [et al.], 2014).  Longay … [et al.] představili v roce 2012 TreeSketch, 

jehož hlavním nástrojem je virtuální štětec, pomocí kterého lze modelovat jednotlivé větve či 

celou korunu, záleží na tloušťce “štětce”. Umožnili také kreslení siluety budoucího 3D objektu, 

která je následně automaticky procedurálně vyplněna. Ukázka této uživatelsky intuitivní metody 

je zobrazena na obr. 7. Podobnou techniku publikovali Beneš … [et al.], kteří definovali tvar 

3D objektu pomocí tzv. guides (vodítek) (Beneš … [et al.], 2011a).  

Obr. 7 Modelování vegetace prostřednictvím definice obrysu – siluety (zdroj: Longay … [et al.], 2012) 

 Obtížné definování pravidel pro procedurální modelování a neintuitivní ovládání vedlo 

autory k zaměření na metody inverzního procedurálního modelování, kdy procedurální pravidla 

popisující objekt jsou získána například z 2D obrazu daného objektu. Stava … [et al.] umožnili 

vstup více typů dat, příkladem mohou být data z LiDAR. Během procesu se pak hledá míra 

podobnosti a stanovují se vstupní parametry procedurálního modelu, které se upravují do té 

doby, než je dosaženo maximální podobnosti s původním modelem (Stava … [et al.], 2014). 
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3 METODY DĚLÍCÍ BLOKY DO PARCEL 

Bloky je možné dělit nejrůznějšími metodami a přístupy. Avšak v dnešní době je rozmístění 

parcel stále řešeno převážně manuálně. Až během poslední doby se začalo přistupovat k hledání 

automatizovaných postupů, což bylo umožněno vývojem počítačových technologií.  

 Tato kapitola uvádí přehled metod, které se objevily v posledních několika letech. 

Z popisu jednotlivých přístupů je patrné, že diskuze ohledně dělení bloků je spíše na počátku 

a jen několik metod je složitější podstaty. Mezi propracovanější metody patří např. Skeleton-

based a OBB-based Subdivision, které jsou již jako funkce zakomponovány do softwaru ESRI 

CityEngine. 

 

3.1 Použití nejdelších stran 

Jedna z prvních metod dělící bloky do parcel používaná v procedurálním modelování využívá 

jednoduchého rekurzivního výpočtu. Autoři této metody vycházeli z předpokladu, že tvary 

bloků jsou převážně konvexního a pravoúhlého tvaru. Proces dělení tak spočíval v hledání 

nejdelších stran polygonu, které byly vůči sobě přibližně rovnoběžné. Dělicí čára byla 

stanovena jako spojnice středů těchto nejdelších stran. Výsledné parcely, které byly příliš malé 

či nebyly připojeny k ulici, byly v posledním kroku smazány (Parish; Müller, 2001). 
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Obr. 8 Metoda nejdelších stran - vlevo vymezené bloky k dělení, vpravo výsledky metody 

(zdroj: Parish, Müller, 2001) 

 

3.2 Použití Voronoi diagramů 

Aliaga …[et al.] (2008) uvádí metodu odlišnou, využívající při výpočtu Voronoi diagramy. 

Autoři zde vycházejí z několika předpokladů: 1) všechny parcely jsou připojené k ulici; 2) blok 

je rozdělen na jednu či dvě řady parcel; 3) parcely mohou mít různé tvary, tzn., nemusí být 

nutně konvexní a jejich tvar je nejčastěji vyjádřen čtyřmi stranami. Proces dělení pak spočívá 

nejprve v nalezení nejmenšího možného obdélníku obepínající polygon (obr. 9b nahoře). 

Z tohoto obdélníku je získána středová osa, která je rovnoběžná s jeho delší stranou. Hlavní 

myšlenkou této metody je rozložení bodů kolem středové osy - body jsou vyskládány podél osy 

v jedné či ve dvou řadách dle šířky bloku. K těmto bodům jsou posléze spočteny Voronoi 

diagramy, které rozdělí blok na parcely (obr. 9b dole) (Aliaga … [et al.], 2008). 

Obr. 9 Použití Voronoi diagramů: a) vymezený blok k dělení, b) proces dělení, c) výsledek metody 

(zdroj: Aliaga … [et al.], 2008) 
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3.3 Skeleton-based Subdivision 

Metoda Skeleton-based Subdivision byla publikována Vanegas ... [et al.] v roce 2012. Primárně 

vychází z topologické kostry polygonu (bloku), která je vytvořena principem Straight Skeleton. 

"Proces vzniku Straight Skeleton je možné si představit jako postupné smršťování polygonu 

konstantní rychlostí. Během tohoto smršťování se každý vrchol daného polygonu posunuje 

po ose úhlu přilehlých stran polygonu, dokud nedojde ke změně topologie hranice." 

(Hynková, 2014). Proces tvorby Straight Skeleton je zobrazen na obr. 10. 

Obr. 10 Straight Skeleton (zdroj: www.sthu.org/research/) 

 Výsledná topologická kostra dělí blok na menší části, které jsou následně spojeny 

do větších celků dle příslušnosti k ulici. Vznikají tak tzv. α-strips (viz obr. 11a), které je nutné 

dále modifikovat v oblastech křížení ulic, to znamená v rozích polygonu. V rohu polygonu je 

vymezena trojúhelníková plocha, která je následně připojena k jednomu ze sousedních pásů 

dle zvolené priority. Prioritou může být šířka či délka ulice. Přerozdělením těchto 

problematických částí vznikají tzv. β-strips (obr. 11c). Ty jsou v posledním kroku rozděleny 

dle požadovaných parametrů na parcely (obr. 11d) (Vanegas ... [et al.], 2012; Esri R&D Center 

Zurich, 2015). 

Obr. 11 Skeleton-based Subdivision (zdroj: http://cehelp.esri.com/) 
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3.4 Použití Minimum Bounding Rectangle 

Tento přístup se snaží vystihnout nepravidelný tvar polygonu pomocí Minimum Bounding 

Rectangle (MBR) – tedy pomocí obdélníku s minimální plochou, který opisuje vstupující 

polygon (obr. 12b). Po nalezení této obálky je z MBR vytvořena síť parcel (obr. 12c), které jsou 

vygenerovány algoritmem dle uživatelem zadaných parametrů – šířka a délka parcel. Síť je 

posléze oříznuta v rozsahu původního polygonu (obr. 12d) a výsledek je aplikován k rozdělení 

bloku (obr. 12e) (Wickramasuriya, 2011). 

Obr. 12 Proces metody s využitím MBR: a) původní blok, b) nalezení MBR, c) rozdělení MBR 

na parcely, d) otočení sítě parcel do původní orientace, e) aplikace rozdělení na vstupní polygon 

v původní orientaci (zdroj: Wickramasuriya, 2011) 

 

 

3.5 OBB-based Subdivision 

Metoda OBB-based Subdivision (OBB = Oriented bounding box) využívá rekurzivní výpočet 

k dělení polygonu. V každém kroku je nejdříve hledán tzv. OBB blok, tedy orientovaný 

obdélník s nejmenší možnou rozlohou, který opisuje vstupní polygon. Autoři této metody 

(Vanegas ... [et al.], 2012) hledají OBB blok, který kopíruje alespoň jednu stranu vstupujícího 

polygonu. Tímto krokem je zajištěno nalezení optimálního otočení obdélníku. Linie dělící 

polygon je následně definována pomocí středového bodu nejdelší strany obdélníku, z kterého 

vychází. Orientace dělící linie je stanovena dle jeho nejkratší strany.  



Kapitola 3: Metody dělící bloky do parcel 

23 

 

 Zmíněným procesem je blok rozdělen na dvě parcely, které jsou rekurzivně děleny 

na další parcely. Proces končí v případě, kdy plocha výsledných parcel dosahuje hodnoty 

v intervalu minimální a maximální rozlohy, které jsou definovány uživatelem. Další možností 

ukončení dělícího cyklu je dosažení šířky přední strany parcely (připojené k silnici) v intervalu 

minimální a maximální hodnoty opět určené uživatelem. Nastane-li situace, kdy při dělení 

vznikne parcela bez připojení na ulici, je dělicí čára otočena o 90° kolem normálového vektoru 

roviny bloku s pravděpodobností určenou uživatelem. (Vanegas ... [et al.], 2012; Esri R&D 

Center Zurich, 2015). Ukázka procesu OBB-based Subdivision je znázorněna na obr. 13. 

Obr. 13 OBB-based Subdivision (zdroj: http://cehelp.esri.com/) 
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4 METODIKA TVORBY PARCEL 

Jak už bylo zmíněno v úvodu, cílem diplomové práce je návrh modifikace / inovace metody 

OBB-based Subdivision a snaha jejího přizpůsobení českým podmínkám – to znamená 

přizpůsobení regulativám územního plánu. V rámci práce bylo v konečné fázi dosaženo pěti 

alternativ algoritmu, které budou detailněji popsány v této kapitole.  

 Implementace metody, která proběhla v softwaru ESRI CityEngine, a použitá reálná 

data, která byla využita k představení a porovnání výsledků, budou rozebrány v kapitole 5.  

 

4.1 Úvod 

Návrh algoritmů byl inspirován metodou OBB-based Subdivision. Větší část metodiky proto 

vychází ze zmíněné metody. Avšak výsledná navržená metoda není zcela totožná, jelikož nejsou 

známy přesné parametry a všechny podmínky vstupující do původního algoritmu. 

V této kapitole je tedy představeno pět verzí algoritmu, ve kterých jsou využity různé 

obálky opisující vstupující polygon / blok. Jedná se o obdélník, lichoběžník, lichoběžník 

s limity, čtyřúhelník a čtyřúhelník s limity. Počáteční myšlenkou bylo nahrazení obdélníka 

lichoběžníkem. Bylo předpokládáno, že lichoběžník by mohl v situacích, kdy blok je 

nepravidelnějšího tvaru, jeho tvar lépe vystihnout. Nakonec bylo vyzkoušeno i nahrazení 

čtyřúhelníkem. Jelikož ale v některých případech mohlo docházet k vytvoření nevhodných 

obálek určených k dělení bloku, zejména v případech, kdy bloky byly úzkého podlouhlého 

tvaru, byly vytvořeny varianty algoritmu omezující lichoběžník a čtyřúhelník tvořit 

nekontrolovatelné tvary.  
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4.2 Vstupní data 

Vstupními daty všech variant algoritmů je silniční síť, která stanovuje hranice bloku. Je nutné, 

aby liniový shapefile byl uzavřený a tak definoval městský blok. Silnice jsou zvlněny dle 

terénu, který byl vložen v rastrové podobě. 

Obr. 14 Příklad použité silniční sítě (zdroj: autor) 

4.3 Postup 

Z metodického hlediska se jedná o rekurzivní výpočet. Z tohoto důvodu je popsán pouze jeden 

cyklus, který se opakuje, dokud není dosaženo požadovaných výsledků. Skripty jsou 

přizpůsobeny případu, kdy vstupuje do výpočtu více bloků najednou. Bloky jsou řešeny 

postupně, jeden po druhém. Je vhodné zmínit, že počáteční kroky jsou u všech variant algoritmu 

totožné. Obecný postup lze poté definovat následovně (jednotlivé kroky jsou podrobněji 

popsány dále): 

 1) Hledání MBR - stanovení základní obálky opisující blok 

 2) Lineární regrese - získání úhlu možného otočení MBR 

 3) Rotating Calipers - další metoda k získání úhlů možné orientace MBR 

 4) Hledání vhodné rotace obdélníku 

 *5) a) Modifikace obdélníku na lichoběžník 

       b) Modifikace obdélníku na čtyřúhelník 

 6) Rozdělení původního polygonu na dva nové 

* Krok 5 je vyznačen kurzívou, jelikož se jedná o nadstavbu verze algoritmu využívající jen opisující obdélníky. 
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4.4 Dělení bloku pomocí obdélníka 

V této části bude popsán základní postup, který ukazuje dělení bloku na parcely pomocí 

obdélníka – obdoba OBB-based Subdivision. Vlastní návrhy na modifikaci, které zahrnují 

tvorbu obálek ve tvaru lichoběžníku či čtyřúhelníku, jsou tématem kapitoly 4.5. 

 

4.4.1 Hledání Minimum bounding rectangle 

Nejdříve je nutné stanovit MBR (Minimum bounding rectangle), tedy obdélník opisující blok, 

který se vstupního polygonu dotýká v bodech s extrémními souřadnicemi. 

 V prvním kroku byl vytvořen dataset obsahující souřadnice bodů polygonu, aby s ním 

bylo možné dále pracovat. Následovalo hledání extrémních souřadnic, tzn. minimální 

a maximální souřadnice x, a totéž u souřadnic y. Pomocí těchto extrémních souřadnic byly 

posléze definovány rohy MBR, jak je zobrazeno na obr. 15. 

Obr. 15 Stanovení MBR opisující blok (zdroj: autor) 

 

V dalších krocích dochází k orientaci MBR a tedy vzniku OBB (Oriented bounding box). Jelikož 

v některých případech docházelo vlivem původní metody výpočtu k chybě, kdy OBB 

neobklopoval dostatečně polygon (jedna ze stran procházela skrze blok), byl MBR před 

procesem otáčení zvětšen - zdvojnásoben, a souřadnice bodů MBR byly upraveny takto:  

 [min(x); min(y)] → [min(x) - 2*(centroid(x)-min(x)); min(y) - 2*(centroid(y)-min(y))] 

 [min(x); max(y)]→ [min(x) - 2*(centroid(x)-min(x)); max(y) - 2*(centroid(y)-max(y))] 

 [max(x); max(y)]→ [max(x) - 2*(centroid(x)-max(x)); max(y) - 2*(centroid(y)-max(y))] 

 [max(x);min(y)]→ [max(x) - 2*(centroid(x)-max(x)); min(y) - 2*(centroid(y)-min(y))] 
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4.4.2 Lineární regrese 

Po stanovení MBR bylo nutné najít nejvhodnější otočení obdélníka, které by zajistilo jeho 

nejmenší možný obsah a tak nejlépe vystihlo rozložení bloku. Snahou bylo nalezení metody, 

která by co nejpřesněji vystihla průběh bodů polygonu. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno 

k vyzkoušení lineární regrese, která se primárně využívá k výpočtu závislosti dvou proměnných. 

Sestrojení regresní přímky metodou nejmenších čtverců umožní zobrazit průběh rozložení bodů 

v polygonu (obr. 16) (Schauner, 2007). 

Regresní přímka je definována jako: 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏, 

    kde: 𝑎 =
∑ (𝑥𝑖𝑦𝑖)−[

1

𝑛
(∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 ∗ ∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 )]𝑛

𝑖=1

∑ (𝑥𝑖
2)𝑛

𝑖=1 −[
1

𝑛
(∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 )

2
]

 

     𝑏 =
1

𝑛
(∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 − 𝑎 ∗ ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 ) 

     n ... počet bodů bloku. 

 Obr. 16 Příklad proložení souboru bodů regresní přímkou (zdroj: https://en.wikipedia.org/) 

Koeficient a je směrnicí přímky. Ta je definována jako tangens úhlu přímky s kladnou částí 

osy x (Končel, 2009). Díky tomu bylo možné provést výpočet: ε = tan−1( 𝑎), a získat tak 

úhel ε, který stanovil, o kolik je nutné otočit MBR. Výsledek tohoto pokusu je znázorněn 

na obr. 17. U mnoha polygonů byla orientace OBB vyhovující. Avšak v některých případech 

bylo patrné (obr. 17), že by bylo vhodné vyzkoušet i jinou metodu. Proto bylo přistoupeno 

k Rotating Calipers a úhel otočení získaný pomocí lineární regrese byl zařazen mezi možné 

výsledky, s kterými je v dalších krocích algoritmu počítáno. 

Obr. 17 Výsledná orientace OBB získaná pomocí lineární regrese (zdroj: autor) 
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4.4.3 Rotating Calipers 

Metodu představil v roce 1983 Godfried Toussaint. Kromě jiných účelů je vhodná k vyhledání 

opsaného obdélníka s minimální plochou. Prvním krokem je nalezení MBR, to bylo již 

provedeno. Princip vychází z předpokladu, že pořadí bodů tvořící polygon je ve směru 

hodinových ručiček, a že výsledná obálka má jednu stranu totožnou se stranou vstupujícího 

polygonu (Toussaint, 1983). 

Obr. 18 Rotating Calipers (zdroj: Toussaint, 1983) 

Na obr. 18 je vidět že byl stanoven MBR, který prochází body s extrémními souřadnicemi (pi, pj, 

pk, pl), jak již bylo popsáno v kapitole 4.3.1. Následuje hledání úhlů θi, θj, θk, θl, které jsou 

definovány jako úhly svírané mezi stranou MBR a přímkou tvořenou bodem s extrémní 

souřadnicí a bodem následujícím (dle směru hodinových ručiček), tedy např. přímkou pjpj+1. 

Ke spočtení úhlů  θi, θj, θk, θl bylo využito vztahů v pravoúhlém trojúhelníku a goniometrické 

funkce sinus. Výpočet je předveden na příkladu úhlu θj (obr. 19). 

Obr. 19 Výpočet úhlu θj (zdroj: autor) 

Nejdříve bylo nutné spočítat délky stran trojúhelníka (dj+1 a dpjpj+1). Vzdálenost dj+1 byla 

získána odečtením x-ových souřadnic bodů pj+1 a pj. V případě úhlů θi a θk byly odečítány 

souřadnice y. Velikost přímky pjpj+1 byla stanovena dle vzorce: 

𝑑𝑝𝑗𝑝𝑗+1 = √(𝑥2 − 𝑥1)
2 + (𝑦2 − 𝑦1)

2 

         kde:       𝑝𝑗 = [𝑥1;𝑦1] 

           𝑝𝑗+1 = [𝑥2; 𝑦2]. 
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Velikost úhlu θj tak mohla být dopočtena pomocí funkce sinus:  sin𝜃𝑗 = 
𝑑𝑗+1

𝑑𝑝𝑗𝑝𝑗+1
. 

Obdobným způsobem byly získány i další tři úhly théta. U Rotating Calipers je z těchto čtyř 

úhlů vybrán ten nejmenší a použit k otočení MBR. Po otočení dochází opět k hledání bodů 

s extrémními souřadnicemi a dohledávání nových čtyř úhlů théta. V tomto případě bylo využito 

jiného postupu. Po nalezení úhlů théta je proveden posun o bod dále (dle směru hodinových 

ručiček) a hledají se úhly pro přímky pi+1pi+2, pj+1pi+2, atd. Tímto opakujícím se cyklem jsou 

nalezeny veškeré možné budoucí orientace MBR. Všechny tyto úhly jsou v následujícím kroku 

vyzkoušeny k otočení obdélníka a nalezení nejvhodnější orientace. 

 

4.4.4 Hledání rotace obdélníka 

V tomto kroku dochází ke zkoušení úhlů získaných pomocí lineární regrese a Rotating Calipers. 

Snahou je dohledání vhodné rotace, která by definovala nejmenší možný obdélník (OBB) 

obklopující vstupující blok. Postupně jsou aplikovány úhly získané v předchozích krocích. 

Zároveň jsou počítány nové obsahy OBB, které jsou srovnávány s předešlými výsledky. Opět se 

jedná o cyklický výpočet. Níže je popsána aplikace pouze jednoho obecného úhlu θ. 

 Nejdříve bylo přistoupeno k otočení MBR o úhel θ. Tato orientace byla naprogramována 

pomocí funkce softwaru CityEngine. Jak bylo na konci kapitoly 4.3.1 zmíněno, velikost 

prvotního MBR se dvojnásobí z důvodu předejití možných chyb, které se mohou vyskytnout 

při orientaci obdélníka. Proto je nutné otočený obdélník zmenšit tak, aby se opět dotýkal 

polygonu v bodech s extrémními souřadnicemi. Tyto body je potřeba nejdříve vyhledat a to 

pomocí vzdálenosti bodu od přímky. Jelikož obdélník je v tuto chvíli dvojnásobný, nejbližší bod 

polygonu je zároveň bodem s extrémními souřadnicemi. Strany se tak sesouvají k polygonu, jak 

je znázorněno na obr. 20.  

Obr. 20 Otočený zdvojnásobený obdélník (zdroj: autor) 
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K tomu, aby bylo možné vyhledat nejbližší body, kterých by se OBB měl dotýkat, je nejdříve 

nutné stanovit obecné rovnice přímek definujících hrany obdélníka. V prvním kroku byly 

zjištěny směrové a normálové vektory těchto přímek. 

Stanovení obecné rovnice přímky 

Směrový vektor je definován jako:  𝑢 = (𝑢1, 𝑢2). 

Rohy obdélníka:    𝑟𝑜ℎ1 = [𝑥1, 𝑦1];   𝑟𝑜ℎ2 = [𝑥2, 𝑦2];   atd. 

Směrový vektor přímky mezi rohy 1 a 2 je poté získán pomocí:   𝑢1 = 𝑥2 − 𝑥1, 

𝑢2 = 𝑦2 − 𝑦1. 

Ke stanovení obecné rovnice přímky je potřeba normálový vektor:   𝑛1 = 𝑢2, 

𝑛2 = −𝑢1. 

Obecná rovnice přímky je dána jako: 𝑛1 ∗ 𝑥1 + 𝑛2 ∗ 𝑦1 + 𝑐 = 0, kde jsou známi již všechny 

proměnné kromě c, které bylo z této rovnice dopočítáno. Po tomto kroku, kdy byly definovány 

všechny čtyři přímky obdélníka, bylo možné přistoupit k hledání nejbližších bodů polygonu 

od těchto přímek. Hledání proběhlo pomocí počítání vzdálenosti bodu od přímky, kdy byly 

zkoušeny jednotlivě všechny bodu polygonu. 

Vzdálenost bodu od přímky 

Vzdálenost bodů bloku od hran obdélníku byla počítána dle vzorce: 

  𝑣(𝐴, 𝑟𝑜ℎ1𝑟𝑜ℎ2) =  
|𝑛1∗𝑎1+𝑛2∗𝑎2+𝑐|

√𝑎2+𝑏2
, kde obecný bod polygonu je 𝐴 = [𝑎1, 𝑎2]. 

 

Po vybrání bodů polygonu s nejkratší vzdáleností bylo přistoupeno ke stanovení nových 

obecných rovnic přímky, které těmito místy prochází (obr. 21). Obecné rovnice přímky byly 

stanoveny obdobně jako v předchozím kroku. Do rovnice byly dosazeny nové souřadnice bodu 

a bylo dopočteno c.  

Obr. 21 Nově nadefinované přímky dotýkající se bloku (zdroj: autor) 
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Následně bylo možné hledat průsečíky těchto přímek a definovat rohy OBB. K tomu byly 

využity koeficienty a, b, c obecných rovnic přímek: 

𝑛1 ∗ 𝑥1 + 𝑛2 ∗ 𝑦1 + 𝑐 = 0   →    𝒂 ∗ 𝑥 + 𝒃 ∗ 𝑦 + 𝒄 = 0 

Souřadnice průsečíků přímek byly spočteny následovně:  

𝑥𝑝 =
|
𝑏1 𝑐1
𝑏2 𝑐2

|

|
𝑎1 𝑏1
𝑎2 𝑏2

|
=

𝑏1∗𝑐2−𝑏2∗𝑐1

𝑎1∗𝑏2−𝑎2∗𝑏1
,  𝑦𝑝 =

|
𝑐1 𝑎1
𝑐2 𝑎2

|

|
𝑎1 𝑏1
𝑎2 𝑏2

|
=

𝑎2∗𝑐1−𝑎1∗𝑐2

𝑎1∗𝑏2−𝑎2∗𝑏1
, 

kde 𝑎1, 𝑏1,𝑐1 jsou koeficienty jedné přímky a 𝑎2, 𝑏2,𝑐2 koeficienty přímky druhé.  

 Po tomto kroku byl získán nový OBB (obr. 22a), u kterého byla spočtena rozloha. 

Pokud tato hodnota byla menší než hodnoty rozloh dosud zkoušených OBB, je tato orientace 

zaznamenána a dále jsou s ní srovnávány další aplikace nalezených úhlů.  Hledání je u konce 

v případě, kdy cyklus vyzkouší otočení obdélníka o všechny úhly a je nalezen OBB s nejmenší 

možnou rozlohou (obr. 22b). 

Obr. 22 Proces stanovení OBB: a) hledání vhodné rotace obdélníka, b) finální OBB (zdroj: autor) 
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4.4.5 Dělení bloku 

Při dělení bloku na dvě části bylo vycházeno ze získaného OBB. Nejprve bylo zjištěno, které 

dvě strany jsou delší, a poté byly nalezeny středy těchto úseček, jak je znázorněno na obr. 23. 

Obr. 23 Definice středů delších stran OBB (zdroj: autor) 

Do této doby bylo možné vést výpočty pouze v 2D prostoru. Ovšem v tomto kroku je středy 

proložena rovina kolmá na blok (obr. 24). Důvodem je výškové rozpětí bloku. Blok není 

plochý, ale zvlněný dle terénu. Proto je nutné k dělení použít řeznou plochu. Ta je definována 

čtyřmi body následovně: 

{
 
 

 
 [[

𝑥1 + 𝑥2
2

] ; [
𝑦1 + 𝑦2
2

] ;min (𝑧)] ; [[
𝑥3 + 𝑥4
2

] ; [
𝑦3 + 𝑦4
2

] ;𝑚𝑖𝑛(𝑧)] ;

[[
𝑥3 + 𝑥4
2

] ; [
𝑦3 + 𝑦4
2

] ;max(𝑧)] ; [[
𝑥1 + 𝑥2
2

] ; [
𝑦1 + 𝑦2
2

] ;max (𝑧)]
}
 
 

 
 

 

Obr. 24 Řezná plocha proložená středy stran OBB (zdroj: autor) 

Obecná rovnice roviny 

Řeznou plochu bylo nutné z důvodu dalších výpočtů více specifikovat. Proto byla stanovena 

obecná rovnice roviny.  

Nejdříve byly definovány směrové vektory roviny: 

𝑢 = 𝐵 − 𝐴     →     𝑢1 = (𝑥𝐵 − 𝑥𝐴); 𝑢2 = (𝑦𝐵 − 𝑦𝐴); 𝑢3 = (𝑧𝐵 − 𝑧𝐴), 

𝑣 = 𝐶 − 𝐴   →     𝑣1 = (𝑥𝐶 − 𝑥𝐴); 𝑣2 = (𝑦𝐶 − 𝑦𝐴); 𝑣3 = (𝑧𝐶 − 𝑧𝐴), 
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Kde body A, B, C jsou rohy řezné plochy. Následně byl pomocí vektorového součinu získán 

normálový vektor w, který je k rovině kolmý: 

𝑤 = 𝑢 × 𝑣 → 𝑤1 = 𝑢2𝑣3 − 𝑢3𝑣2;  𝑤2 = 𝑢3𝑣1 − 𝑢1𝑣3;  𝑤3 = 𝑢1𝑣2 − 𝑢2𝑣1 

Normálový vektor byl dosazen do obecné rovnice roviny, odkud byl dopočítán koeficient d: 

𝑤1 ∗ 𝑥𝐴 +𝑤2 ∗ 𝑦𝐴 +𝑤3 ∗ 𝑧𝐴 + 𝑑 = 0 

Tvorba nových polygonů 

Po popsání řezné roviny bylo přistoupeno k rozdělování bloku na dva nové polygony. To 

probíhá tak, že je procházeno polygonem postupně bod po bodu a je hledán průsečík řezné 

roviny s aktuální dílčí úsečkou polygonu. Současně dochází k zapisování bodů do nového 

polygonu. V případě nalezení průsečíku dochází ke změně zápisu ke druhému polygonu. 

V každém kroku je nejdříve definován směrový vektor b dílčí úsečky bloku: 

𝑏 = 𝑃𝑖+1 − 𝑃𝑖    →     𝑏1 = 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖;  𝑏2 = 𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖;   𝑏3 = 𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑖, kde P je bod bloku. 

Poté je kontrolováno, zda úsečka není s řeznou rovinou vodorovná. To je provedeno pomocí 

skalárního součinu směrového vektoru b a normálového vektoru w: 

𝑏 ∙ 𝑤 = 𝑏1𝑤1 + 𝑏2𝑤2 + 𝑏3𝑤3 

Pokud by se součin rovnal nule, znamenalo by to, že vektory jsou kolmé. To znamená, že 

úsečka s rovinou by byly vodorovné a v tom případě by nebylo možné hledat průsečík 

(obr. 25a). V opačném případě je stanovena parametrická rovnice přímky - dílčí úsečky: 

𝑥 = 𝑥𝐴 + 𝑡 ∗ 𝑏1 

𝑦 = 𝑦𝐴 + 𝑡 ∗ 𝑏2 

𝑧 = 𝑧𝐴 + 𝑡 ∗ 𝑏3 

která je dosazena do obecné rovnice řezné roviny: 

𝑤1 ∗ (𝑥𝐴 + 𝑡 ∗ 𝑏1) + 𝑤2 ∗ (𝑦𝐴 + 𝑡 ∗ 𝑏2) + 𝑤3 ∗ (𝑧𝐴 + 𝑡 ∗ 𝑏3) + 𝑑 = 0 

→    𝑡 =
−1(𝑤1𝑥𝐴+𝑤2𝑦𝐴+𝑤3𝑧𝐴+𝑑)

𝑤1𝑏1+𝑤2𝑏2+𝑤3𝑏3
. 

Z této rovnice byla získána hodnota parametru t, která je potřeba k nalezení průsečíku přímky 

a roviny. Souřadnice průsečíku jsou dopočteny z parametrické rovnice přímky, kam je hodnota t 

dosazena. 

 V tomto momentu je známa dílčí přímka bloku i její potenciální průsečík s řeznou 

rovinou. Nyní je nutné zjistit, zda tato dílčí úsečka opravdu prochází řeznou plochou či zda se 

jedná o libovolnou úsečku bloku, která do míst řezné plochy nezasahuje. To je provedeno 

prostřednictvím následující podmínky: 

(𝑑𝑃𝑖𝑝 < 𝑑𝑃𝑖𝑃𝑖+1) 𝑎 𝑧á𝑟𝑜𝑣𝑒ň  (𝑑𝑃𝑖+1 < 𝑑𝑃𝑖𝑃𝑖+1), 

kde 𝑑𝑃𝑖𝑝 a 𝑑𝑃𝑖+1 jsou vzdálenosti bodů polygonu od průsečíku s řeznou rovinou, a 𝑑𝑃𝑖𝑃𝑖+1 je 

délka od bodu 𝑃𝑖 k bodu 𝑃𝑖+1. Zmíněné vzdálenosti byly spočteny obdobně jako 
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v kapitole 4.3.4. Pokud je tato podmínka dodržena, jedná se o úsečku procházející skrze řeznou 

plochu, a nalezený průsečík je nutné použít k tvorbě nových polygonů. 

 Do tohoto dělícího cyklu tedy vstupují postupně dvojice bodů bloku tvořící úsečku. 

Body se zapisují do nového polygonu 1 (obr. 25a, b). V okamžiku, kdy vzdálenost obou bodů 

od průsečíku s řeznou plochou je menší než jejich vzájemná vzdálenost, je zaznamenán průchod 

řeznou rovinou (obr. 25c). To znamená, že nalezený průsečík tvoří hranici mezi novými 

polygony. Proto jsou souřadnice tohoto bodu zaznamenány do obou nových polygonů, 

a zároveň se další body polygonu zapisují do polygonu 2 (obr. 25d). Tvorba nového polygonu 2 

trvá do chvíle, kdy je obdobně detekován druhý průchod řeznou rovinou (obr. 25e). V tento 

moment se souřadnice průsečíku opět zapíší do obou nových polygonů. Další body již patří 

polygonu 1 (obr. 25f).  

Obr. 25 Proces tvorby nových polygonů: a) úsečka vodorovná s řeznou rovinou; b, d) vzdálenosti bodů 

od  průsečíku jsou větší než jejich vzájemná vzdálenost; c,e) vzdálenosti bodů od průsečíku jsou menší 

než jejich vzájemná vzdálenost; f) blok rozdělen na polygon 1 a 2 (zdroj: autor) 

 

4.4.6 Shrnutí 

Tato metoda řeší jeden blok za druhým. V případě, kdy je rozloha řešeného bloku větší než 

uživatel požaduje, je přistoupeno k výpočtu. To znamená, že nejdříve je definován MBR, který 

polygon obklopuje a kopíruje orientaci os x a y. MBR je nutné orientovat a získat OBB. 

K vyhledání vhodných úhlů otočení jsou použity dvě techniky – lineární regrese a Rotating 

Calipers. Po nalezení orientovaného obdélníka s nejmenší možnou rozlohou opisující blok je 

přistoupeno k dělení polygonu na dva nové. Středy delších hran OBB je proložena řezná plocha, 

která určuje rozdělení bloku a příslušnost bodů k novým polygonům. V okamžiku, kdy jsou 
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vytvořeny nové menší polygony, je znovu kontrolována jejich rozloha. Pokud je rozloha větší, 

než byl požadavek, je přistoupeno k opětovnému spuštění dělícího cyklu a vytvoření dvou 

nových polygonů. Dělící proces se opakuje do chvíle, kdy je dosaženo rozlohy vytvořených 

polygonů, která odpovídá požadavkům uživatele. Proces postupného dělení bloku na parcely je 

zobrazen na obr. 26. 

Obr. 26 Proces dělení bloku pomocí obálky ve tvaru obdélníka: a-e) blok se postupně dělí;                    

f) konečné parcely (zdroj: autor) 

 

4.5 Modifikace základní metody 

Hlavním tématem diplomové práce byla stanovena snaha o vylepšení metody dělení bloku 

na parcely OBB-based Subdivision. Vypracování této metody bylo podrobně popsáno 

v předchozí kapitole 4.4. Jak je patrné z obr. 26, pomocná obálka ve tvaru obdélníka ne vždy 

vhodně vystihuje tvar bloku. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k vyzkoušení jiných tvarů 

obálky, která je následně použita k dělení vstupujícího polygonu. Orientovaný obdélník byl tak 

modifikován na lichoběžník a čtyřúhelník, jelikož bylo předpokládáno, že v některých 

případech by tyto obálky mohly lépe vystihovat tvary polygonů. 

 Obě níže popsané techniky vycházejí z OBB a navazují tak na kapitolu 4.4.4. V tomto 

stádiu je tedy stanoven optimálně orientovaný obdélník opisující blok. Tento obdélník je 

následně přetvořen na lichoběžník, respektive na čtyřúhelník. Po změně tvaru obálky nastává 

dělení bloku a to stejným způsobem jako v kapitole 4.4.5. 
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4.5.1 Změna na lichoběžník 

Jak již bylo zmíněno, v tomto kroku se vychází z orientovaného obdélníku. Princip je takový, že 

je postupně posouváno rohy obdélníku tak, aby vznikl lichoběžník a bylo co nejlépe vystiženo 

rozložení bloku. K tomu bylo nutné nejdříve stanovit delší hrany OBB. Ty udávají směr posunu 

rohů (obr. 27).  

Obr. 27 Delší strany OBB udávají směr modifikace rohů (zdroj: autor) 

Editace bodů OBB poté probíhá jednotlivě. Nejdříve je posouván roh 1 a to tak, že je v cyklu 

měněna jeho souřadnice x. Hodnota souřadnice x je postupně zvyšována o 5 m. Pokud je 

rozložení bodů takové, že souřadnice x rohu 1 je nižší než rohu 2, je souřadnice x o 5 m 

snižována. Současně je dopočítávána nová hodnota souřadnice y tak, aby roh stále ležel 

na původní přímce hrany OBB:   𝑦 = 𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑏,  

       kde:  𝑎 =
(𝑦2−𝑦1)

(𝑥2−𝑥1)
 

     𝑏 =  𝑦1 − 𝑎 ∗ 𝑥1. 

Posunutím rohu OBB nastává situace, kdy obálka přesně neopisuje blok ze všech stran 

(obr. 28a). Touto změnou se jedna strana vzdálila, proto je nutné tuto stranu upravit. To 

proběhlo obdobně jako u zmenšování dvojnásobného obdélníka v kapitole 4.4.4. Byla stanovena 

obecná rovnice vychýlené přímky a poté prostřednictvím vzdálenosti bodů od přímky byl 

nalezen nejbližší bod bloku, kterým by hrana obálky měla procházet. Přímka byla do nejbližšího 

bodu posunuta – do obecné rovnice byl dosazen nový bod. 

Obr. 28 Proces posunu rohu 1 (zdroj: autor) 

Následně bylo potřeba nalézt nové rohy lichoběžníku, které byly spočteny jako průsečíky právě 

definované přímky s kolmými hranami obálky (obr. 28b). Průsečíky přímek byly počítány 
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obdobně jako v kapitole 4.4.4. Lichoběžník po jednom proběhnutém cyklu je znázorněn 

na obr. 28c. 

Po každém posunu je spočten nový obsah lichoběžníku, který je porovnáván s předchozí 

hodnotou, a na základě toho je rozhodováno o vhodnější variantě. Cyklus posouvá roh 1 do té 

doby, než je dosaženo nejmenší možné plochy (obr. 29a). V dalším kroku je přistoupeno 

k editaci rohu 2, která probíhá totožně (obr. 29b). Po editaci těchto dvou bodů je lichoběžník 

i s jeho obsahem uložen a výpočet se zaměřuje na rohy 3 a 4.  

Při úpravě rohu 3 je opět vycházeno z původního OBB. Vytváří se totiž druhý možný 

lichoběžník pro tento blok. Posun rohu 3 probíhá totožně jako editace bodů předchozích. 

Po nalezení pozice rohu nabízející nejmenší možný obsah lichoběžníku je přistoupeno ke změně 

rohu 4, která probíhá obdobně. Je vhodné poznamenat, že v případě, kdy při prvotním posunu 

rohů nedojde ke zmenšení plochy obálky, je zachován roh OBB. Tato situace nastala 

u rohu 3 a 4 (obr. 29 c,d). 

Obr. 29 Výsledky po posunu rohů: a) po rohu 1; b) po rohu 2; c) po rohu 3; d) po rohu 4 (zdroj: autor) 

Tímto krokem je dosaženo druhé verze možné obálky ve tvaru lichoběžníku pro tento 

blok, a je nutné tyto dvě verze porovnat (verze 1 - obr. 29b; verze 2 - obr. 29d). Srovnání opět 

probíhá skrze velikost plochy. K dělení bloku na parcely je vybrán lichoběžník s menší plochou, 

kterým je v tomto případě obálka znázorněná na obr. 29b. 
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Celý proces má obdobnou strukturu jako dělení bloků při použití obdélníku. Nejdříve je 

definován MBR. Poté je nalezen optimální úhel nutný k otočení obdélníku. K tomu je využita 

lineární regrese a metoda Rotating Calipers. Rotací MBR je získán OBB, který je modifikován 

na lichoběžník, jak bylo popsáno v této kapitole. V posledním kroku dochází k dělení bloku 

stejným způsobem jako v kapitole 4.4.5. Tento postup představuje jedno oběhnutí cyklu. Pokud 

je to nutné, jsou nově vzniklé polygony bloku děleny do té doby, než je dosaženo velikosti 

parcel, která vyhovuje požadavkům uživatele. Proces dělení bloku na parcely je znázorněn 

na obr. 30. 

Obr. 30 Proces dělení bloku na parcely pomocí obálky ve tvaru lichoběžníku: a-c) blok se postupně 

dělí; d) konečné parcely (zdroj: autor) 

 

Lichoběžník s limity 

Použití obálky ve tvaru lichoběžníku se u některých bloků ukázalo jako užitečné. Ovšem 

u polygonů, které měly podlouhlý či velmi nepravidelný tvar, docházelo k vytváření parcel 

s nepřirozenými úhly. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k vyzkoušení nastavení limitů, které by 

kontrolovaly posun rohů. Problémy nastávaly zejména v případech, kdy některý z rohů 

lichoběžníku změnil svou polohu o větší vzdálenost. Proto byla stanovena podmínka, která 

v případě posunu rohu o více než čtvrtinu délky delší strany OBB vrátila bod na původní pozici 

- na místo rohu OBB. Tím bylo zajištěno nevytváření velmi nepravidelných lichoběžníků, které 

vykazovaly nereálné výsledky. Ukázky problematických situací jsou předvedeny na obr. 31 

a řešení totožného bloku algoritmem vytvářející lichoběžníky omezených limity jsou na obr. 32. 



Kapitola 4: Metodika tvorby parcel 

39 

 

Obr. 31 Aplikace algoritmu využívající lichoběžník: a) první dělení; b) výsledné parcely (zdroj: autor) 

Obr. 32 Aplikace algoritmu využívající lichoběžník s limity: a) první dělení; b) výsledné parcely    

(zdroj: autor) 

 

4.5.2 Změna na čtyřúhelník 

Vytváření pomocných obálek ve tvaru čtyřúhelníku probíhá velmi podobně jako v případě 

lichoběžníku. Proto je postup popsán stručněji - nejdříve bylo nutné stanovit delší strany OBB, 

které řídí směr posunu rohů. Poté je přistoupeno k editaci rohu 1, u kterého je v každém kroku 

cyklu měněna souřadnice x o 5 m. K ní je zároveň dopočítávána souřadnice y tak, aby roh stále 

ležel na delší přímce OBB. Tímto posunem nastává situace, kdy kratší úsečka čtyřúhelníku 

nedoléhá těsně na blok, proto je hledán nejbližší bod polygonu, do kterého je úsečka posunuta. 

Postupná změna pozice rohu 1 probíhá do chvíle, kdy je nalezena pozice bodu zajišťující 

nejmenší možnou plochu aktuální obálky (obr. 33a). Tento postup je totožný jako 

v kapitole 4.5.1. 

 Modifikace se primárně zabývá pouze rohy 1 a 2. To by mělo zajistit vytvoření 

čtyřúhelníku. Ovšem v případě, kdy při první změně pozice jednoho z těchto dvou bodů je 

zjištěno, že posun rohu plochu obálky nezmenšuje, je povolena editace rohu 3 nebo 4. Příklad je 

znázorněn na obr. 33, kde je patrné, že posun rohu 1 zajistil obálku s menším obsahem 
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(obr. 33a), proto nebylo nutné editovat roh 4 (obr. 33d). Avšak modifikace rohu 2 nepřinesla 

optimální změnu (obr. 33b), proto bylo přistoupeno k posunu rohu 3, který čtyřúhelník úspěšně 

dotvořil (obr. 33c). Tento postup tak nabízí efektivnější a jednodušší výpočet, jelikož není nutné 

manipulovat se všemi body obálky. 

Obr. 33 Obálka po posunu rohů: a) po rohu 1; b) po rohu 2; c) po rohu 3; d) po rohu 4 (zdroj: autor) 

 Jako u předchozích algoritmů je blok dělen v cyklu do té doby, než jsou splněny 

požadavky uživatele o rozloze (obr. 34). 

Obr. 34 Proces dělení bloku na parcely pomocí obálky ve tvaru čtyřúhelníku: a-c) blok se postupně 

dělí; d) konečné parcely (zdroj: autor) 
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Čtyřúhelník s limity 

Stejně jako u algoritmu s lichoběžníkem se ukázalo, že tato dělící metoda využívající obálku 

tvaru čtyřúhelníku může u některých bloků vytvářet nekontrolovatelné tvary parcel (obr. 35). 

Proto bylo i zde přistoupeno k zavedení limitů, které kontrolují vytvářené čtyřúhelníky. 

V případě, kdy je některý z rohů posunut dále než o jednu čtvrtinu délky delší hrany OBB, je 

bod vrácen na původní pozici bodu v OBB. Je tak zajištěna kontrola nad vytvářenými polygony, 

které by neměly dosahovat velmi nepravidelných tvarů (obr. 36).  

Obr. 35 Aplikace algoritmu využívající čtyřúhelník: a) první dělení; b) výsledné parcely (zdroj: autor) 

Obr. 36 Aplikace algoritmu využívající čtyřúhelník s limity: a) první dělení; b) výsledné parcely    

(zdroj: autor) 
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5 IMPLEMENTACE NAVRŽENÉ METODIKY 

Tato kapitola pojednává o aplikaci vytvořených algoritmů nad reálnými daty. Je nutné zmínit, 

že algoritmy popsané v předchozí kapitole byly použity v programu ESRI CityEngine, který 

kromě aplikace algoritmů na bloky, také umožnil automatické vytvoření kompletního 

3D modelu zahrnující nově vytvořené parcely i s budovami a dalšími prvky.  

 V kapitole jsou nejdříve popsány programy a programovací jazyky, které byly v rámci 

práce použity. Dále jsou rozebrána vstupní data a jejich úprava nutná k následnému využití 

v SW CityEngine. Poslední část se zabývá samotným postupem, který umožnil implementaci 

vytvořené metodiky ve zmíněném programu. 

 

5.1 Software a programovací jazyky 

Tématem této části jsou nástroje, které byly během diplomové práce využity. Jedná se tak 

o programovací jazyk Python, v kterém byly naprogramovány vytvořené techniky na dělení 

bloků do parcel. Software ESRI ArcGIS byl poté využit k přípravě dat, která byla následně 

importována do ESRI CityEngine.  V tomto softwaru došlo k vyzkoušení algoritmů na reálných 

datech, a poté i k 3D modelaci, kdy pomocí programovacího jazyka CGA byly naprogramovány 

jednotlivé prvky výsledného 3D modelu. 

 

5.1.1 ESRI ArcGIS 

ArcGIS od společnosti ESRI je geografický informační systém, který v dnešní době nabízí 

širokou škálu nástrojů. V této práci bylo využito verze 10.2, a konkrétně se jednalo o aplikace 

ArcMap a ArcCatalog. ArcMap je centrální aplikací ArcGIS, která slouží k mapovým úlohám, 

prostorovým analýzám či editaci dat, ke kterým byla využita v této práci. Aplikace ArcCatalog 

pak slouží k organizaci a správě geografických dat (ARCDATA PRAHA, 2015). 
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5.1.2 ESRI CityEngine 

CityEngine je komerční software vyvinutý firmou Procedural Inc. Později byl odkoupen 

společností ESRI. Jedná se o program, který je určený k vytváření 3D obsahu. Proslavil se 

zejména díky filmovému průmyslu a průmyslu počítačových her, jelikož nabídl možnost 

vytváření fiktivních měst a městských území ve vysokém detailu. V těchto odvětvích začal být 

velmi využíván díky své efektivnosti, která je dána přístupem procedurálního modelování 

(Antunes, 2013; Minařík, 2011).   

 Program v dnešní době umožňuje import nejrůznějších formátů dat, ať už se jedná 

o data z GIS či CAD aplikací. Po importu těchto dat je schopen vstupní 2D polygony extrudovat 

a vytvářet 3D modely s texturami. Veškerá tato tvorba je řízena gramatikou - pravidly, která 

uživatel předem stanoví, a která 3D obsah automaticky a rychle vygeneruje (Edvardsson, 2013). 

V diplomové práci byla využita verze 2014.1. Ukázka aplikace je znázorněna na obr. 37. 

Obr. 37 Rozvržení softwaru CityEngine (zdroj: autor) 

 

5.1.3 Python 

Naprogramování navrhnutých algoritmů bylo provedeno pomocí programovacího jazyka 

Python. Ten je přímo implementován v SW CityEngine, v jehož prostředí byly všechny skripty 

vytvořeny. Python byl navržen roku 1991. Autorem byl Guido van Rossum. Obecně se jedná 

o dynamický objektově orientovaný skriptovací jazyk, který je dále vyvíjen jako open source 

projekt (Rohelová, 2014).  
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5.1.4 CGA 

CGA je procedurální programovací jazyk, který je přidružen k programu CityEngine. Na rozdíl 

od jazyku Python je CGA základní součástí CityEngine, jelikož slouží k tvorbě 3D objektů. 

Python je oproti tomu spíše nadstavbový prvek, který je využit v případě, kdy uživateli nestačí 

nabídka softwaru. Pomocí CGA se definují pravidla a parametry, které manipulují s 3D objekty. 

Je tak například možné extrudovat či dělit objekty, určit pozici či otočení, nebo aplikovat barvu 

či texturu. CGA bylo využito k dotvoření 3D modelu. Pomocí této gramatiky byly 

vymodelovány budovy, ploty a trávník. 

 

5.2 Popis dat a jejich příprava 

Tématem této podkapitoly jsou data, která byla v průběhu práce využita. Mnoho dat 

vstupujících do aplikace CityEngine potřeba nebylo. V podstatě se jednalo o výšková data 

ZABAGED, která byla získána na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie Univerzity 

Karlovy v Praze. Zásadní význam měly územní plány, které byly použity jako výchozí materiál. 

Snahou při aplikaci algoritmů bylo dodržovat pravidla daná územními plány ve vybraných 

obcích České republiky. Zároveň byly územní plány využity k vektorizaci silniční sítě, která 

byla nezbytná k vyzkoušení vytvořených algoritmů v CityEngine. 

 

5.2.1 Územní plány 

Během procesu plánování nové výstavby a návrhu rozvržení nových parcel je obecně 

postupováno dle předpisů daných územním plánem. Proto i v rámci implementace byl kladen 

důraz na tyto podmínky a bylo s nimi počítáno. Územní plán je plánovací dokumentace, kterou 

nechává zpracovat obec z povinnosti danou stavebním zákonem. Je v ní popsán jak aktuální stav 

obce, tak plánované změny, které by měly vést k udržitelnému rozvoji obce (Navrátilová, 2015).  

 Tato práce byla zaměřena na plánovanou výstavbu rodinných domů. Byly proto 

vybrány pouze lokality, kde v posledních letech bylo rozhodnuto o vymezení takovýchto území. 

V územních plánech bylo také pracováno pouze s pasážemi, které regulují tyto nové výstavby. 

Pravidla stanovující omezení na plochách určených k individuálnímu bydlení jsou v obcích 

často podobná. Seznam vybraných obcí s vymezenými zásadami jsou vypsány v tab. 1. 

 Kromě těchto regulativů bylo také počítáno s pravidlem vycházejícím ze stavebního 

zákona, které říká, že stavby musí být vzdáleny minimálně 2 metry od hranice pozemku. 
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Tab. 1 Vybrané obce a regulativy z územních plánů (zdroj: autor) 

Obec Lokalita Regulativy ÚP 

Dobříš Větrník (za Papežem) Min. velikost parcel 1300 m
2
 

(ÚP z 2002)  Max. koeficient zastavěnosti 25% 

  Limit zástavby  1 NP a podkroví 

Psáry Za Vápenkou Min. velikost parcel 1000 m
2
 

(ÚP z 2004)  Max. koeficient zastavěnosti 0,3 

  Limit zástavby 2 NP a podkroví 

Zdiměřice  Min. velikost parcel 700 m
2
 

(ÚP z 2000)  Max. koeficient zastavěnosti 30% 

  Zeleň na pozemku min. 60% 

  Limit zástavby 2 NP a podkroví 

 

5.2.2 Příprava dat 

Před implementací algoritmů v programu CityEngine bylo nutné připravit dva druhy dat 

pro každé území. To bylo provedeno v aplikaci ArcMap. Jednalo se o digitální model terénu 

v rastrovém formátu a shapefile obsahující uliční síť. Je nutné zmínit, že lokality vybraných 

obcí obsahovaly více vhodných bloků – bloky, které jsou uzavřeny silniční sítí. Z těchto bloků 

byly vytvořeny samostatné shapefily – každý shapefile obsahoval pouze jeden blok. To 

umožnilo snáze se zaměřit na tvary bloků vstupujících následně do algoritmů. 

Silniční síť 

V prvém kroku byly vytvořeny liniové shapefily se souřadnicovým systémem                            

S-JTSK_Krovak_East_North, do kterých měly být vybrané komunikace vektorizovány. 

Následná vektorizace probíhala dle výkresu územního plánu nad podkladovými daty – WMS 

Katastralni mapy a WMS Ortofoto – oboje od ČÚZK. Příklad vektorizace je znázorněn 

na obr. 38, kde byl tvořen shapefile pro obec Psáry. 

Obr. 38 Tvorba shapefilu s komunikací v Psárech: vlevo – vektorizace nad WMS, vpravo – územní plán 

(zdroj: autor) 
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Z důvodu plánované 3D modelace ulic v SW CityEngine, byl u každého shapefilu v atributové 

tabulce přidán nový sloupec „trida“, ve kterém byla specifikována velikost silnice dle 

následující stupnice: 

 1 – hlavní ulice (chodníky po obou stranách), 

 2 – menší ulice (chodníky po obou stranách), 

 3 – ulička (bez chodníků). 

Ve výsledku tak bylo vytvořeno 6 shapefilů v obci Dobříš, 4 shapefily v Psárech 

a 1 shapefile ve Zdiměřicích.  

Digitální model terénu 

Před manipulací s výškovými daty byly nejprve vytvořeny polygonové shapefily ve tvaru 

obdélníků, které vymezily plochy zájmu v každé obci podle rozsahu silnic z předchozího kroku. 

V tomto rozmezí byly poté vytvořeny digitální modely terénu. 

 Výšková data ZABAGED byla získána ve formátu .dgn s vrstevnicovým 

intervalem 2 m a v souřadnicovém systému S-JTSK. Vrstevnice byly využity k vytvoření 

výškového modelu TIN. To bylo provedeno pomocí nástroje Create TIN, do kterého byly 

naimportovány vrstevnice (nastavení – Soft_Line) a polygon vymezující oblast zájmu (nastavení 

– Hard_Clip). 

 Finálním krokem bylo převedení TIN na rastr, které bylo provedeno pomocí nástroje 

TIN to Raster. Výškový model byl uložen ve formátu .tif, který je schopen nést informace 

o souřadném systému rastru. Velikost pixelu byla nastavena na 1 m. 

 

5.3 Aplikace navrženého algoritmu 

V momentě, kdy byla připravena všechna vstupní data, bylo přistoupeno k aplikaci v programu 

CityEngine. V prvním kroku bylo nutné vytvořit nový projekt (New-CityEngine project), který 

poskytl prostor pro organizaci veškerých dat. Vytvořil se soubor se složkami určenými 

pro různé datové typy. Do těchto složek byly nakopírovány: 

 digitální model terénu (.tif), 

 silniční síť (.shp), 

 pravidla CGA (.cga), 

 skripty Python (.py). 

Poté byla provedena vizualizace dat, kdy byl digitální model terénu přetažen do okna Viewport. 

Tento krok zároveň definoval danému oknu souřadnicový systém S-JTSK. Totéž bylo 

provedeno s komunikacemi. Jelikož shapefile silnic nenesl informace o výšce, bylo potřeba tuto 

vrstvu položit na nahraný terén. To bylo provedeno pomocí funkce Align Graph to Terrain 

(obr. 39).  
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Obr. 39 Vizualizace terénu a silnic v programu CityEngine (zdroj: autor) 

Před přistoupením k aplikaci Python skriptů, je vhodné shrnout využití datových formátů. 

Digitální model terénu a silniční síť představují nutná vstupní prostorová data, s jejichž 

geometrií je dále počítáno a manipulováno. Soubory .cga obsahují pravidla, která po aplikaci 

na některou vrstvu modelu, dokážou generovat 3D obsah. Tato pravidla jsou podstatou 

procedurálního modelování. A konečně skripty Python, ty mohou celý proces zautomatizovat. 

Python umožňuje mimo jiné manipulaci s daty, s geometrií vrstev a také automatickou aplikaci 

pravidel CGA na vybraných vrstvách. Pomocí skriptů je tak možné naprogramovat automatický 

proces vytvoření kompletního 3D modelu. Veškerá pravidla CGA a skripty Python jsou 

umístěny v příloze. 

 Samotný proces implementace v CityEngine je možné rozdělit na dvě fáze. V první fázi 

je vytvořen blok pomocí silniční sítě, u kterého uživatel může specifikovat požadované limity 

následně tvořených parcel. Tento krok je zajištěn skriptem zacatek.py, který zároveň aplikuje 

pravidlo rule_start.cga. Schéma procesu je znázorněno na obr. 40. 

Obr. 40 Schéma puštění skriptu zacatek.py (zdroj: autor) 

Po spuštění skriptu zacatek.py (Python – Run Script) nejdříve dochází k procházení silniční sítě, 

u které jsou dle stanovených tříd přiřazovány parametry silnice:   

třída 1 – šířka silnice: 12 m; šířka chodníků:  3 m, 

třída 2 – šířka silnice:     8 m; šířka chodníků:  2 m, 

třída 3 – šířka silnice:   6 m; šířka chodníků:   0 m. 
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Dochází také k opravě geometrie této vrstvy, která odstraní veškeré možné chyby vzniklé 

importem shapefile do CityEngine. Poté je přistoupeno k důležité části tohoto skriptu - 

k vytvoření polygonu bloku, který vzniká z vymezení daného silniční sítí. Tomuto polygonu 

skript přiřazuje pravidlo rule_start.cga, které okamžitě aplikuje. Tím dochází k obarvení bloku 

na fialovo a hlavně pak ke stanovení dvou atributů – areaMin, areaMax. Tyto atributy poskytují 

uživateli možnost stanovit požadavky ohledně finální velikosti parcel, a to prostřednictvím 

posuvníků, jak je vidět na obr. 41. 

Obr. 41 Po aplikaci skriptu zacatek.py (zdroj: autor) 

V momentě, kdy jsou uživatelem stanoveny požadavky ohledně velikosti parcel (defaultně 

areaMin=1500 a areaMax=3000), je možno spustit jeden ze skriptů obsahující algoritmy 

k dělení bloků do parcel: obdelnik.py, 

    lichobeznik_bez.py, 

    lichobeznik_s_lim.py, 

    ctyruhelnik_bez.py, 

    ctyruhelnik_s_lim.py. 

Tento krok představuje druhou fázi aplikace (schéma na obr. 42). Po spuštění jednoho z těchto 

skriptů dochází nejdříve k získání informace o požadovaných velikostech výstupních parcel       

- areaMin, areaMax. Následně je přistoupeno k výpočtu jedné z verzí algoritmu uvedených 

v kapitole 4. Algoritmus vytvoří dva nové polygony, kterým je přiřazeno pravidlo rule_12.cga 

obsahující parametry pro tvorbu 3D budov a dalších prvků. Než je přistoupeno k aplikaci tohoto 

pravidla, které dotváří 3D model, je kontrolována rozloha nově vytvořených polygonů. Pokud je 

dodržen stanovený limit je pravidlo rule_12.cga aplikováno a dochází k dotvoření 3D parcely. 

V opačném případě je polygon poslán opět k výpočtu algoritmu, který ho dělí na dva menší 

polygony. Toto probíhá, dokud není dosaženo požadovaných hodnot. V tom okamžiku jsou 
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domodelovány veškeré parcely do 3D podoby. Kromě toho skript aplikuje pravidlo 

ulice_01.cga na silniční síť, které zajistí dotvoření 3D ulic. Výsledek je vidět na obr. 43. 

Obr. 42 Schéma procesu po spuštění jednoho ze skriptů Python (*.py) (zdroj: autor) 

Obr. 43 Výsledný 3D model vygenerovaný po spuštění jednoho z Python skriptů (zdroj: autor) 
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Pravidla CGA 

Procedurální přístup modelování hraje v této implementaci významnou roli, proto je vhodné 

vysvětlit proces probíhající ve skriptu rule_12.cga, který generuje kompletní 3D parcely.  

 Toto pravidlo je aplikováno na nově vzniklou parcelu - tedy na polygon. V prvním 

kroku je polygon extrudován a obarven na zeleno. Odstín zelené barvy je vybrán náhodně 

ze zadaného rozsahu. Tímto vzniká trávník (obr. 44a), který nemá na všech parcelách stejný 

odstín barvy. Následně je vybrána hranice parcely, okolo níž je vygenerován pomocný hranol 

sloužící jako základ plotu. Plot je posléze modelován prostřednictvím extrudace a aplikace 

barvy (obr. 44b). Plocha uvnitř parcely je rozdělena na 2 m široký pás jdoucí kolem hranice 

a zbytek tvořící prostor pro možnou zástavbu. Prostor vyhrazený k zástavbě je na obr. 44c 

znázorněn šedivou barvou. 

Obr. 44 Proces generování 3D parcely pomocí rule_12.cga I: a) vytvoření trávníku; b) modelace plotu; 

c) vymezení prostoru zástavby bez 2 m širokého pásu podél hranice (zdroj: autor) 

Na této ploše je nalezen největší možný obdélník (obr. 45a), podle kterého jsou upraveny 

možnosti velikosti stran budovy. Defaultně jsou nastaveny na rozmezí 10 až 20 m, pokud je ale 

prostor menší, je rozsah snížen. Pomocný obdélník je poté ořezán o náhodně zvolené 

vzdálenosti, tak aby strany budovy odpovídaly předem stanovenému rozmezí (obr. 45b). Tímto 

krokem jsou zajištěny náhodně generované pozice budov o různých velikostech. Tvar budovy je 

poté změněn do tvaru „L“. Zároveň je pomocí extrudace a rozdělení vytvořena podstava 

budovy, která zajišťuje adekvátní postavení budovy na sklonitém terénu (obr. 45c). 

Obr. 45 Proces generování 3D parcely pomocí rule_12.cga II: a) nalezení pomocného obdélníku, 

b) oříznutí na velikost budovy; c) změna tvaru budovy a vytvoření podstavy (zdroj: autor) 

Na vzniklé podstavě budovy je provedena extrudace do výšky podlaží (obr. 46a). Následně jsou 

vybrány strany tohoto objektu, které jsou dále děleny, dokud není dosaženo vymodelování 

fasády s okny. Fasáda se všemi prvky jsou natřeny náhodnými barvami vybranými z předem 

stanovených sad (obr. 46b). Nakonec je přidána střecha, která je také náhodně zvolena 

z několika definovaných typů (obr. 46c). 
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Obr. 46 Proces generování 3D parcely pomocí rule_12.cga III: a) extrudace budovy; b) modelace 

fasády; c) vygenerování střechy (zdroj: autor) 

V rámci tohoto pravidla jsou generovány také atributy, které umožňují uživateli 

okamžitě interaktivně měnit vzhled vytvořené 3D parcely. Jedná se o parametry zobrazené 

na obr. 47, které se po aplikaci pravidla zobrazí v okně Inspector. 

Obr. 47 Možnosti změny atributů u generované 3D parcely (zdroj: autor) 

Kromě atributů jsou exportovány i reporty, na kterých má uživatel mimo jiné možnost 

kontrolovat dodržení regulativ daných územním plánem (obr. 48). 

Obr. 48 Generované reporty popisující vlastnosti 3D parcely (zdroj: autor) 
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6 VÝSLEDKY 

Tato kapitola pojednává o výsledcích, kterých bylo v rámci diplomové práce dosaženo.  

 Hlavním cílem práce bylo navržení algoritmu, který by inovoval stávající metodu   

OBB-based Subdivision a přizpůsobil jí českým podmínkám. Jelikož autorka neměla přístup 

ke skriptu obsahující tento algoritmus, bylo nutné tuto metodu dle literatury naprogramovat. 

Výsledkem je skript obdelnik.py psaný v jazyce Python, který se snaží napodobit zmíněnou 

metodu. Tento algoritmus byl dále vyvíjen ve snaze lépe vystihnout tvar vstupujícího polygonu. 

Po náročném programování tak vznikly skripty: lichobeznik_bez.py, lichobeznik_s_lim.py, 

ctyruhelnik_bez.py a ctyruhelnik_s_lim.py, které k dělení bloků do parcel využívají obálek 

ve tvaru lichoběžníku, respektive čtyřúhelníku.  

 Tyto skripty byly posléze aplikovány v programu CityEngine, který nabídl možnost 

procedurálního přístupu. Nutností bylo vytvořit další skript Python (zacatek.py), který připravil 

vstupní data k následné aplikaci zmíněných skriptů. Jelikož SW CityEngine je zaměřen 

na procedurální modelování v 3D prostoru, byly zároveň vytvořeny pravidla CGA (rule_12.cga, 

rule_start.cga, ulice_01.cga) generující 3D parcely. 

 Uzpůsobení českým podmínkám bylo dosaženo pomocí několika parametrů, které 

vstupovaly do skriptů. Primárně se jednalo o minimální a maximální rozlohu výsledných parcel 

- areaMin a areaMax. Tyto parametry vstupovaly přímo do početních skriptů, poté co byly 

stanoveny uživatelem. Maximální koeficient zastavěnosti byl ovlivňován limitem rozsahu 

budovy, který byl definován v rule_12.cga. Tento skript zároveň zajišťuje dodržení pravidla, 

které zakazuje výstavbu domu v prostoru vzdáleném méně než 2 m od hranice pozemku. 

 Implementací v CityEngine tak bylo dosaženo rychlého vytvoření 3D modelů, které 

zobrazovaly možnou novou zástavbu v 3D podobě. Ve výsledku bylo aplikováno pět 

vytvořených algoritmů na 11 městských bloků ze tří českých obcí. Jednalo se o obce Dobříš, 

Psáry a Zdiměřice. U jednotlivých aplikací byly exportovány png obrázky z ptačí perspektivy, 

které umožnily snáze porovnat výsledky algoritmů u jednotlivých bloků.  
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 Kromě toho byl vytvořen ucelený 3D model městských bloků v Dobříši, kde byl 

u každého bloku implementován vhodný algoritmus vzhledem k jeho charakteristice. Tento 

model byl vytvořen jen jako ukázka možného využití. Zároveň je na něm ukázána forma 

výstupu, kdy je možné 3D model ze zmíněného softwaru exportovat jako CityEngine WebScene 

a poté ho prezentovat na webu ArcGIS Online (obr. 49). 3D model publikovaný v ArcGIS 

Online je dostupný na www: http://goo.gl/DFCavp. 

Obr. 49 3D model bloků v části města Dobříš na ArcGIS Online (zdroj: autor) 

 Veškeré skripty Python a CGA, projekty CityEngine i s daty, a obrázky png zobrazující 

rozdělené bloky po aplikaci skriptů jsou obsaženy v příloze diplomové práce. 
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7 DISKUZE 

Tématem této části je hodnocení výsledků získaných aplikací vytvořených skriptů. Je vhodné 

podotknout, že jsou srovnávány výsledky, které byly vygenerovány podle regulativů z územních 

plánů (viz tab. 1 v kapitole 5.2.1). Původním záměrem bylo porovnat výstupy s katastrálními 

mapami. Jak se ale ukázalo, regulativy se během času měnily a skutečné parcely mají často 

menší rozlohu a tím pádem i odlišné rozestavění. Z tohoto důvodu nemělo smysl výsledky 

porovnávat se skutečností. 

  Nejdříve bylo přistoupeno ke srovnání výstupů dosažených skriptem obdelnik.py 

s výstupy metody OBB-based Subdivision, která je implementována jako nástroj v programu 

CityEngine. Výsledky obou metod by z teoretického hlediska měly být totožné. K tomu ovšem 

nedochází, jelikož do metody OBB-based Subdivision vstupuje mnoho parametrů včetně určité 

náhodnosti, s kterými ve skriptu obdelnik.py není počítáno. U většiny bloků byly však výsledky 

velmi podobné (obr. 50). Odlišnost se zvyšovala s velikostí vstupního bloku. Srovnání těchto 

metod by se dalo shrnout tak, že dělení bloků zpravidla probíhá pod stejným úhlem, ovšem 

rozestavění a počet výsledných parcel může být odlišné. 

Obr. 50 Porovnání algoritmů obdelnik.py (vlevo) a OBB-based Subdivision (vpravo) (zdroj: autor) 

Při zkoumání výsledků samotného skriptu obdelnik.py, lze říci, že tato metoda za žádných 

okolností nevytváří nesmyslné tvary parcel. Uživatel tak může předpokládat dobré výsledky 

i při aplikaci metody u velmi nepravidelných bloků. Na druhou stranu ovšem často tvoří parcely 
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v bloku stejně orientované, což není zcela přirozené. Slabou stránkou této metody je poté fakt, 

že tvar vstupujících polygonů by mohl být vystižen mnohem lépe. Na tomto nedostatku jsou 

postaveny další algoritmy diplomové práce. 

 Výsledky skriptu lichobeznik_bez.py lze oproti tomu popsat odlišně. Tato metoda je 

velmi užitečná u polygonů menších nepravidelných tvarů či u větších, které se blíží svým 

tvarem obdélníku (obr. 51a). U nepravidelných bloků s větším počtem tvořených parcel lze 

očekávat chybné výsledky, jelikož obálka tvaru lichoběžníku může v prvním kroku dělení 

vytvořit tvary s nevhodnými vnitřními úhly, které posléze ovlivní veškeré další dělení 

(viz obr. 31 v kapitole 4.5.1). V podstatě totožně se dají popsat i výstupy skriptu 

ctyruhelnik_bez.py, který využívá při dělení čtyřúhelníkové obálky (obr. 51b). 

Obr. 51 Výsledky vytvořených algoritmů: a) lichobeznik_bez.py, b) ctyruhelnik_bez.py (zdroj: autor) 

 Nedostatky těchto algoritmů, které mohou vést k vytváření nekontrolovatelných tvarů, 

jsou řešeny limity, které byly přidány do skriptů lichobeznik_s_lim.py a ctyruhelnik_s_lim.py. 

Výsledky obou skriptů lze také popsat společně, jelikož mají takřka totožné vlastnosti. Oba tyto 

algoritmy se osvědčily u středně nepravidelných polygonů. Velmi nepravidelné tvary potom 

často řeší podobně jako obdelnik.py, což je zapříčiněno stanovenými limity. Obecně tak lze říci, 

že díky definovaným limitům, které kontrolují vytvářené pomocné obálky, by nemělo docházet 

ke generování parcel velmi nepřirozených tvarů. Ale naopak by mělo u méně nepravidelných 

polygonů zajistit optimálnější vystižení jejich tvaru. Ukázky jsou zobrazeny na obr. 52. 

Obr. 52 Výsledky vytvořených algoritmů: a) lichobeznik_s_lim.py, b) ctyruhelnik_s_lim.py 

(zdroj: autor) 
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 Na závěr bylo přistoupeno k celkovému zhodnocení využití algoritmů. To bylo 

provedeno pomocí již zmíněných 11 bloků z třech českých obcí. Z výsledků všech aplikací byla 

vytvořena tabulka, která přehledně ukazuje úspěšnost vytvořených skriptů a metody OBB-based 

Subdivision na jednotlivých blocích (tab. 2). K hodnocení byla stanovena následující stupnice:  

 Ano - optimální výsledek ukazující vhodné tvary parcel; 

 OK - výsledek bez chyb (nereálných tvarů), ovšem ne zcela ideální; 

 Ne - výsledné parcely chybné a nereálné.   

Je vhodné poznamenat, že posouzení výsledných parcel proběhlo na podstatě subjektivního 

názoru. 

Tab. 2 Hodnocení úspěšnosti aplikace metod na bloky v českých obcích (zdroj: autor) 

 OBB Obdélník Lich. bez Lich. s lim. Čtyř. bez Čtyř. s lim. 

Dobříš 1 OK Ano Ne Ano Ne OK 

Dobříš 2 OK OK Ano OK Ano OK 

Dobříš 3 Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Dobříš 4 OK OK Ano OK Ano OK 

Dobříš 5 Ano Ano OK Ano Ne Ano 

Dobříš 6 OK OK Ano OK Ano OK 

Psáry 1 OK Ano Ano OK OK OK 

Psáry 2 OK Ano Ano Ano Ano OK 

Psáry 3 OK Ano Ne OK Ne OK 

Psáry 4 Ano Ano OK OK OK OK 

Zdiměřice 1 OK Ano Ne Ano Ne OK 

Z tabulky je patrné, že k nevhodným výsledkům dochází jen u skriptů lichobeznik_bez.py 

a ctyruhelnik_bez.py, které nejsou kontrolovány limity. Na základě tohoto přehledu je také 

možné srovnat skripty využívající lichoběžník a čtyřúhelník jako pomocné obálky. Z tohoto 

srovnání vychází, že vhodnějším tvarem obálky k dělení bloků je lichoběžník. 

 Obecně lze říci, že metody využívající obálky ve tvaru obdélníků zajišťují jistotu 

dosažení očekávaných výsledků. Ovšem tyto výsledky jsou často vzdálené realitě. Naopak 

metody využívající obálky tvaru lichoběžníku či čtyřúhelníku dokážou v některých situacích 

vystihnout tvary polygonů velmi dobře (např. u menších nepravidelných polygonů), ale někdy 

také velmi nevhodně (u velkých nepravidelných polygonů). Z tohoto důvodu by bylo vhodné 

navrhnout metodu, která by dokázala kombinovat klady obou směrů. Například by mohlo být 

rozhodováno o využití vhodného algoritmu dle analýzy tvaru vstupujícího polygonu. 
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8 ZÁVĚR 

Procedurální modelování se stává v posledních letech velmi populárním odvětvím, které neláká 

pouze filmaře či modeláře počítačových her, avšak stále větší zájem o využití mají i urbanisté 

a další odborníci zabývající se rozvojem městského prostředí. Díky tomu je procedurální 

modelování rozvíjeno i tímto směrem. V rámci tohoto přístupu, umožňující efektivně tvořit 

3D obsah, je zkoumáno několik problematik, mimo jiné i generování parcel z městských bloků. 

 Téma automatického dělení bloků do parcel bylo vybráno pro tuto diplomovou práci. 

Hlavním cílem byla snaha o vylepšení stávající metody OBB-based Subdivision, která využívá 

k dělení bloků pomocné obálky tvaru obdélníku. Práce navázala na tuto techniku a bylo 

vytvořeno několik algoritmů, které zkoušejí aplikovat na místo obdélníku jiné tvary obálek. 

Jednalo se o lichoběžník a čtyřúhelník, do kterých byl obdélník postupně přeměněn. Tento směr 

ukázal problematické situace, které byly poté řešeny přidáním limitů, kontrolující posuny rohů 

obdélníku do zmíněných tvarů. 

 Implementace těchto navržených metod poté proběhla v programu CityEngine, který 

nabídl optimální prostředí pro procedurální modelování. V tomto softwaru byla vytvořena 

pravidla CGA, pomocí nichž byly automaticky generovány kompletní 3D parcely. Celý proces 

aplikace byl proveden v souladu s vybranými regulativy územních plánů tří českých obcí, 

ve kterých byly vybrány vhodné bloky k testování vytvořených algoritmů. V softwaru 

CityEngine tak bylo dosaženo automatického procesu, který dokáže rychle vygenerovat 

3D návrh budoucí podoby městských bloků určených k výstavbě.  

 Na závěr je vhodné říci, že územní plán je velmi složitá dokumentace obsahující velký 

počet omezení, kterým se nová výstavba musí řídit. Je proto velmi náročné všechny tyto 

regulativy zakomponovat do výpočtů a bylo by na místě řešenou tématiku tímto směrem 

rozvíjet. Výsledné 3D modely ukazují možné podoby bloků, které ovšem mohou být nereálné 

v okamžiku dalších regulativů. V tomto ohledu je také problematický regulační plán, který 

přesně stanovuje rozložení nových parcel. Je tedy patrné, že vytvořené metody jsou spíše 
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počátečním krokem, na který by bylo možné dále navázat. Podobně na tom jsou i další již 

publikované metody, které stále nenabízejí optimální řešení veškerých situací. Prostor na další 

rozvoj řešené tématiky je tedy velmi široký.  
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Příloha 1: Výsledky aplikace algoritmů u 11 bloků ze tří českých obcí 

 

 

Dobříš 1 

 

Výsledky algoritmu: a) OBB-based Subdivision, b) obdelnik.py, c) lichobeznik_bez.py, 

d) lichobeznik_s_lim.py, e) ctyruhelnik_bez.py, f) ctyruhelnik_s_lim.py 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dobříš 2 

 

Výsledky algoritmu: a) OBB-based Subdivision, b) obdelnik.py, c) lichobeznik_bez.py, 

d) lichobeznik_s_lim.py, e) ctyruhelnik_bez.py, f) ctyruhelnik_s_lim.py 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dobříš 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky algoritmu: a) OBB-based Subdivision, b) obdelnik.py, c) lichobeznik_bez.py, 

d) lichobeznik_s_lim.py, e) ctyruhelnik_bez.py, f) ctyruhelnik_s_lim.py 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dobříš 4 

 

Výsledky algoritmu: a) OBB-based Subdivision, b) obdelnik.py, c) lichobeznik_bez.py, 

d) lichobeznik_s_lim.py, e) ctyruhelnik_bez.py, f) ctyruhelnik_s_lim.py 
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Výsledky algoritmu: a) OBB-based Subdivision, b) obdelnik.py, c) lichobeznik_bez.py, 

d) lichobeznik_s_lim.py, e) ctyruhelnik_bez.py, f) ctyruhelnik_s_lim.py 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dobříš 6 

 

Výsledky algoritmu: a) OBB-based Subdivision, b) obdelnik.py, c) lichobeznik_bez.py, 

d) lichobeznik_s_lim.py, e) ctyruhelnik_bez.py, f) ctyruhelnik_s_lim.py 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Psáry 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky algoritmu: a) OBB-based Subdivision, b) obdelnik.py, c) lichobeznik_bez.py, 

d) lichobeznik_s_lim.py, e) ctyruhelnik_bez.py, f) ctyruhelnik_s_lim.py 

 

 

 



 

 

 

 

Psáry 2 

 

Výsledky algoritmu: a) OBB-based Subdivision, b) obdelnik.py, c) lichobeznik_bez.py, 

d) lichobeznik_s_lim.py, e) ctyruhelnik_bez.py, f) ctyruhelnik_s_lim.py 



 

 

 

 

Psáry 3 

 

Výsledky algoritmu: a) OBB-based Subdivision, b) obdelnik.py, c) lichobeznik_bez.py, 

d) lichobeznik_s_lim.py, e) ctyruhelnik_bez.py, f) ctyruhelnik_s_lim.py 
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Výsledky algoritmu: a) OBB-based Subdivision, b) obdelnik.py, c) lichobeznik_bez.py, 

d) lichobeznik_s_lim.py, e) ctyruhelnik_bez.py, f) ctyruhelnik_s_lim.py 



 

 

 

Zdiměřice 1 

Výsledky algoritmu: a) OBB-based Subdivision, b) obdelnik.py, c) lichobeznik_bez.py, 

d) lichobeznik_s_lim.py, e) ctyruhelnik_bez.py, f) ctyruhelnik_s_lim.py 


