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ABSTRAKT  

Táto práca sa zaoberá tvorbou parametrického 3D modelu mesta založeného 

na dostupných priestorových údajoch. Pre vytvorenie tohto modelu bolo 

zvolené procedurálne modelovanie v programe CityEngine. Obsahovo je 

práca rozdelená do dvoch celkov. Teoretická časť popisuje súčasný stav 

v oblasti 3D modelovania a druhá časť popisuje proces tvorby výsledného 

modelu a jeho prevod do CityGML formátu. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

3D model mesta, CityEngine, procedurálne modelovanie, CityGML 

ABSTRACT  

This thesis deals with the creation of a parametric 3D city model based on 

available spatial data.. The content is divided into two parts. The theoretical 

part describes the current state of 3D modeling and the second part 

describes the process of creating the final model and its conversion to 

CityGML. 
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1 ÚVOD 

V posledných rokoch naberá na atraktivite tvorba 3D modelov miest, 
ktoré sa využívajú v rôznych aplikáciách. Donedávna sa modely miest 
využívali najmä pre vizualizáciu. V súčasnosti sa však objavujú úlohy 
vyžadujúce rozšírenie modelu o ďalšie informácie. Tieto modely zahŕňajú 
nielen topologické a geometrické informácie, ale aj ďalšie informácie 
o objektoch. [1] Novou výzvou je tvorba inteligentných regiónov, ktorých 
úlohou je uspokojiť rastúce požiadavky na bezpečnosť, kvalitu životného 
prostredia a kvalitu bývania. Na splnenie týchto podmienok je potrebné 
pozorovať a predvídať environmentálne a sociálne procesy prebiehajúce 
v mestách. V súčasnosti sa 3D modely využívajú pre simulácie v rôznych 
disciplínach, napr. v oblasti bezpečnosti, simulácií povodní, šírení hluku, 
rozptylu znečisťujúcich látok, ale aj v simulovaní dopadu explózií. Všetky tieto 
aplikácie sa stali základnými nástrojmi rozhodovania v mestskom plánovaní 
a analýzach kvality života.  

Je zrejmé, že 3D modelovanie miest je v dnešnej dobe stále žiaducejším, 
a preto je potrebné, aby celý proces tvorby modelu bol čo najmenej nákladný. 
Pri tvorbe väčších modelov miest sa začalo využívať procedurálne 
modelovanie, ktoré vytvorí model miest na základe definovaných pravidiel, 
algoritmov a zadaných vstupných parametrov. Výhodou toho postupu je 
možnosť využívať kombináciu dostupných údajov. 

Cieľom tejto práce je vytvorenie 3D modelu mestskej časti Nový Lískovec 
na základe vstupných priestorových dát. Samotnej tvorbe modelu 
predchádza teoretická časť práce, ktorá popisuje technológie a možnosti 3D 
modelovania, ktoré sú v súčasnosti najvyužívanejšie, a tiež popisuje formáty 
vhodné pre zachovanie sémantických informácií o objektoch.   

Najpodstatnejšou časťou práce je tvorba modelov štandardizovaných 
budov (panelová výstavba na uliciach Oblá a Svážná) v programe CityEngine. 
Súčasťou procesu je modelovanie okien, vstupov a balkónov. Posledným 
krokom pri tvorbe výsledného modelu je jeho export do zvoleného formátu. 
Výstupom tejto práce je 3D model mestskej časti, v ktorom je možné vyberať 
jednotlivé objekty a zobrazovať k nim informácie týkajúce sa práve tohto 
objektu.   
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2 SÚČASNÝ STAV V 3D MODELOVANÍ  

V tejto kapitole je zhrnutie informácií, ktoré sa týkajú 3D modelovania 
v oblasti GIS. Sú tu spomenuté možné zdroje dát, spôsoby vytvárania 
modelov, ale aj možné formáty pre ukladanie výsledných modelov, ktoré 
môžu slúžiť buď na vizualizáciu, alebo môžu zahŕňať aj ďalšie informácie. 
Posledná časť tejto kapitoly uvádza niekoľko príkladov prác, ktoré sa 
zaoberajú podobnou problematikou. 

2.1 Zdroje priestorových dát 

V závislosti na požadovanej presnosti, rozlíšení a rýchlosti zberu dát sa 
v dnešnej dobe využíva viacero možností získavania priestorových informácií. 
Medzi tradičné spôsoby zberu dát patria metódy klasickej geodézie – 
podrobné meranie s využitím totálnej stanice alebo metódy využívajúce 
GNSS aparatúru. Tieto metódy dokážu určiť priestorovú polohu s vysokou 
presnosťou, no vlastný zber dát je časovo pomerne náročný. [2] 

Ďalšou možnosťou zberu priestorových údajov sú letecká a pozemná 
fotogrammetria a diaľkový prieskum Zeme, ktoré v porovnaní s geodetickými 
metódami, umožňujú v relatívne krátkom čase nasnímať rozsiahlu oblasť 
s vysokou hustotou nameraných bodov. Výstupom týchto metód sú 
ortofotosnímky, prípadne digitálny model terénu (DMR, DMP).  Okrem týchto 
metód získavania dát sa v súčasnosti stále častejšie využíva technika 
laserového skenovania – LIDAR (viď kapitola 2.1.1). [2] 

Získavanie údajov nemusí byť vždy výsledkom nového merania, ale je 
možné ich odvodiť aj z už existujúcich grafických zdrojov a popisných dát. 
Vzhľadom k tomu, že získavanie 3D dát je zložitý a komplexný proces, 
dochádza ku kombinovaniu viacerých metód.  

 

2.1.1 LIDAR (Light Detection And Ranging) 

Jedná sa o pomerne rýchlu a presnú metódu diaľkového prieskumu, 
ktorá na zber priestorových údajov využíva laserové žiarenie. Meranie 
funguje na princípe zaznamenávania tranzitného času medzi okamihom 
vyslania laserového žiarenia a okamihom, kedy sa odrazená vlna vráti naspäť 
do prijímača. Z tohto času sa následne vypočíta vzdialenosť medzi senzorom 
a povrchom, od ktorého sa vlna odrazila. 

Celý systém sa skladá z niekoľkých komponentov – nosiča (v závislosti od 
typu nosiča rozlišujeme letecké laserové skenovanie a pozemné laserové 
skenovanie), laserového skenera (parametre skenera sa volia podľa 
požadovaného výsledku a spôsobu merania), GNSS (určuje priestorové 
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súradnice skenera) a IMU (Inerciálna meracia jednotka, ktorá určuje zmeny 
orientácie – roll, pitch, heading). 

 
Obrázok 1: Bodové mračno ofarbené podľa tried z klasifikácie (budovy, vegetácia, terén). [3] 

Výsledkom laserového skenovania je mračno bodov, ktorého presnosť 
a hustota je závislá na konfigurácii merania. Okrem polohy bodov sú 
v mračne zaznamenané aj ďalšie informácie. Týmito informáciami môžu byť, 
napríklad intenzita odrazeného signálu, počet návratov (pri prechode signálu 
cez vegetáciu sa vráti viacnásobný odraz), číslo návratu (poradie, v ktorom 
bol odraz zaznamenaný v prijímači), hodnoty RGB alebo uhol skenovania. 
Tieto atribúty sú potrebné pri procese klasifikácie, pri ktorej sa rozlišujú 
druhy objektov, ktoré následne sa rozdelia do jednotlivých tried 
(napr. budovy, vegetácia, terén). Informácie v tejto podkapitole boli čerpané 
z [4]. 

2.2 Techniky 3D modelovania 

V súčasnosti sa v 3D modelovaní využíva množstvo softvérov a postupov. 
Snahou týchto procesov je vytváranie 3D modelov miest s čoraz väčšími 
detailmi. V súčasnosti existuje veľké množstvo spôsobov, ako vytvoriť 
detailné 3D modely. Proces tvorby závisí na vstupných dátach, zvolenom 
softvéri a požadovanom výstupe.  

Podľa [5] existujú vo všeobecnosti nasledovné možnosti tvorby 
3D krajinných modelov: 

a) pomocou interaktívneho softvéru ako je AutoCAD alebo SketchUp 
na základe 2D údajov (napr. územných plánov), 

b) na základe priestorových geografických dát (GIS dáta), 
c) z dát laserového skenovania, 
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d) z dát digitálnej fotogrammetrie. 

V oblasti územného plánovania je pomerne obľúbená prvá metóda, 
a hoci majú modely pomerne vysokú presnosť, je generovanie modelov 
časovo náročné, preto sú vhodnejšie pre tvorbu v menšom rozsahu. 
Výsledné modely sú vhodné pre stereoskopickú vizualizáciu, no pomerne zle 
sa využívajú pri 3D priestorových analýzach. Čo sa týka ostatných 
spomenutých metód, tak modelovanie založené na údajoch z GIS je vhodné 
pre tvorbu modelov bežných budov. Laserové skenovanie je pomerne 
nákladné a generovanie modelov z týchto dát je časovo náročné. Modely 
vytvárané z digitálnej fotogrammetrie sú ťažko modifikovateľné. [5] 

Odlišným prístupom, v porovnaní s bežnými modelovacími technikami, 
je metóda tvorby modelov založená na pravidlách, ktorá je efektívnejšia 
a flexibilnejšia pri generovaní modelov väčších oblastí, napr. pri modelovaní 
mestských častí.[5]  Na vytvorenie modelu pomocou pravidiel je potrebné 
použiť programovací jazyk , ktorý určí, akým spôsobom sa vygeneruje 
výsledný model. Tento spôsob sa nazýva procedurálne modelovanie.  

 

2.2.1 Procedurálne modelovanie 

Procedurálne modelovanie je proces, pri ktorom sa výsledný model 
nevytvára manuálnym modelovaním objektov, ale pomocou pravidiel 
a algoritmov, ktoré určujú, ako sa má výsledný model vytvoriť. Tieto pravidlá 
sú výsledkom požiadaviek užívateľa na výsledný model a definujú postup, 
ktorým sa tento model vytvorí. Tento postup tvorby 3D modelov je vhodný 
najmä pri modelovaní mestského prostredia, pretože sa v ňom pomerne 
často vyskytujú opakujúce sa štruktúry a značné množstvo 3D objektov [5].  

Dôvodmi, prečo tento spôsob modelovania naberá na popularite, je aj 
kompresia dát (geometria je generovaná len v prípade, keď je to vyžadované). 
Ďalej umožňuje tvorbu širokého množstva modelov na základe niekoľkých 
vstupných parametrov a pravidiel. Výhodou je tiež rýchla a detailná 
vizualizácia komplexných 3D modelov a zároveň zníženie ľudského úsilia 
potrebného pri tvorbe digitálneho obsahu. [6]  

Okrem toho je celkový proces tvorby modelu kratší a súbory, obsahujúce 
zadané pravidlá, sa dajú ľahko aktualizovať (napr. zmena typu striech, 
pridávanie poschodí budovám atď.). Nevýhodou procedurálneho 
modelovania je to, že je menej užívateľsky prívetivé než manuálne 
modelovacie techniky. Pre užívateľov, ktorým chýbajú znalosti 
programovacieho jazyka, môže byť začiatok procesu modelovania 
komplikovanejší. [7] 

Pre popis tvorby modelu sa používajú súbory pravidiel nazývaných 
gramatiky. Počiatočné techniky boli založené na tzv. Lindenmayerov systéme 
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(skrátene L-system), ktoré sa používali prevažne pri modelovaní vegetácie, ale 
využívali sa aj na modelovanie budov alebo cestnej siete [8]. V architektúre 
sa stala najbežnejšie využívaným prístupom pri modelovaní budov gramatika 
shape grammar, ktorú zaviedol Stiny v roku 1975, ktorá umožňuje generovať 
n-rozmerné tvary. Ďalším typom gramatiky je split grammar, ktorá nie je 
neprimerane zložitá, čím poskytuje dostatočnú voľnosť pri modelovaní. 
Vychádza z predpokladu, že fasáda nie je končený prvok a delí ju postupne 
na časti dovtedy, kým nie je dosiahnutá finálna podoba tvarov. Princíp 
spočíva v tom, že poschodie sa najskôr rozdelí na časti fasády (F). Každá 
z týchto častí sa ďalej delí na steny okolo okien, okno (W) a hornú klenbu 
(KS) (Obrázok 2). [8]  

Ďalším vývojom poslednej spomenutej metódy bola vytvorená 
CGA Shape Grammar, ktorá je určená k procedurálnemu generovaniu 
mestských modelov. Základné pravidlá pre pridávanie, otáčanie, posúvanie 
a zmenu veľkosti objektov vychádzajú z tzv. L-systémov, ktoré boli 
predchodcami v procedurálnom modelovaní. Tento typ gramatiky využíva aj 
program CityEngine. Ten vytvára kompletný model budovy tak, že na začiatku 
vytvorí objemové teleso (mass model), a to následne rozdelí na jednotlivé 
fasády. Tie sa ďalej členia na pochodia a dlaždice. Na záver sa vytvoria detaily, 
ako sú dvere a okná. Výhodou tejto modelovacej techniky je, že v tomto 
procese je špecifikovaná tvorba hierarchickej štruktúry modelu. [9] 

 
Obrázok 2: Jednoduchý príklad tvorby fasády pomocou split grammar. [9] 

 

2.2.2 CityEngine (CE) 

Jedná sa o modelovací softvér vhodný na modelovanie miest v oblasti 
urbanistického plánovania. CE bol vytvorený v roku 2008 a v súčasnosti 
je produktom spoločnosti ESRI [11]. Program využíva ako programovací jazyk 
CGA Shape Grammar, pomocou ktorého je možné definovať pravidlá 
pre generovanie 3D modelu. V porovnaní s vyššie spomenutými 
konvenčnými metódami modelovania, je jeho najväčšou výhodou vytváranie 
veľkého množstva modelov efektívnejším spôsobom, pretože pravidlá 
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neslúžia len pre zmenu modelov, ale je tiež umožňujú zmeniť jeden objekt na 
iný. [12] 

CGA Shape Grammar je programovací jazyk, ktorý slúži na generovanie 
3D modelov. Definuje pravidlá, na základe ktorých sa vytvára viac a viac 
detailov, čím sa zdokonaľuje výsledný vzhľad modelu. Súbor CGA pravidiel 
určuje postup, akým sa vytvorí výsledná geometria napr. budovy. Jedno 
z pravidiel v tomto súbore je určené ako počiatočné a z tohto pravidla sa 
začína vytváranie modelu.[12] 

 
Obrázok 3: Princíp tvorby modelu pomocou procedurálneho modelovania v CE. [7] 

Základnou entitou v rámci  scény v CE sú tvary (Shapes). Tie môžu 
označovať polygóny, ktoré sú počiatočným tvarom pri vytváraní modelu 
pomocou súboru CGA, ale môžu označovať aj konečné 3D tvary, ktoré 
pri modelovaní vzniknú. Prostredníctvom pravidiel sa základné tvary 
upravujú a ich výsledkom je konečný model. Počiatočné tvary je možné 
vytvoriť manuálne priamo v prostredí CE, ale je ich možné do programu 
aj importovať z externého zdroja. [12] 

 
Obrázok 4: Každý tvar je definovaný geometrickými atribútmi - polohou (P), 
ortogonálnymi vektormi (X, Y, Z) a priestorovým rozsahom (Scope). Tie sa používajú 
pri tvobe pravidiel, ako je napríklad posun, rotácia alebo zmena veľkosti objektu. [12] 

 

2.3 Vybrané formáty pre reprezentáciu 3D dát 

Pre reprezentáciu a výmenu 3D dát existujú rôzne druhy formátov. 
Niektoré z nich sú vedené ako otvorené formáty (VRML, IFC, CityGML, Java3D 
alebo GeoJSON), formáty podporované konkrétnymi spoločnosťami 
(ESRI Shapefile, KML/KMZ, COLLADA, ...), poprípade CAD formáty 
(DXF,DWG,DGN). Každý z uvedených formátov má svoje obmedzenie a nedá 
sa teda považovať za všestranný. [13][14] V oblastiach využitia 3D modelov 
miest, ktoré neslúžia len pre vizualizáciu a prezentáciu, ale aj pre rôzne 
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analýzy a simulácie (modelovanie povodní, hlukové analýzy atď.), sa pomerne 
často využíva formát CityGML, ktorý je podrobnejšie popísaný v kapitole 3. 

V prípade VRML sa jedná sa o grafický dátový formát, ktorý bol vytvorený 
v roku 1995 a je vedený ako štandard Web 3D konzorcia. Je vhodný 
pre tvorbu virtuálnych 3D scén a interakcií, ako je simulácia priechodov alebo 
preletov zobrazovaným územím. VRML súbory je možné zobrazovať 
pomocou VRML prehliadačov. Formát podporuje textúrovanie povrchov, 
je možné definovať farbu či priehľadnosť objektov a scéna môže obsahovať 
osvetlenie, animácie prípadne odkazy na webové stránky. [15] 

Nevýhodou tohto formátu je nízka úroveň detailov z dôvodu požiadavky 
na rýchle načítanie a vykreslenie scény v rozhraní internetového prehliadača. 
Ďalšou nevýhodou bola neschopnosť uchovávať georeferenciu objektov, 
preto bolo k VRML vytvorené rozšírenie GeoVRML, ktorý umožňuje 
lokalizovať vytvorené modely v geografickom súradnicovom systéme. [15] 

Vzhľadom na niektoré nevýhody VRML (nie je založené na XML, veľké 
modely vedú k veľkým súborom atď.) sa konzorcium Web 3D začalo sústrediť 
na vývoj nového formátu X3D, ktorý je založený na jazyku XML (Extensible 
Markup Language). V skutočnosti je možné X3D súbory ukladať v oboch 
formátoch (VRML97 aj XML). [16] 

COLLADA je grafický formát založený na XML schéme a slúži na výmenu 
3D dát medzi aplikáciami. Bol vyvinutý spoločnosťou Sony Computer 
Entertainment a v súčasnosti je vyvíjaný neziskovou organizáciou Khronos 
Group. Pôvodne mal slúžiť ako štandard, preto ho podporuje väčšina 
3D softvérov. COLLADA umožňuje popisovať geometriu, materiály, textúry 
alebo animácie, ale neobsahuje sémantiku. [15] 

KML formát bol vyvinutý spoločnosťou Google pre zobrazovanie objektov 
v Google Earth prehliadači a Google Maps. Neskôr bol prijatý ako štandard 
OGC, ktorý sa ďalej podieľa na jeho vývoji. Štandard KML definuje dáta, ktoré 
majú byť zobrazené a tiež spôsob, akým sa majú zobraziť. Formát je založený 
na XML a je zameraný na geografickú vizualizáciu objektov. Jediný 
podporovaný súradnicový systém je WGS84. Poloha objektov je definovaná 
pomocou geodetickej zemepisnej dĺžky, šírky a ortometrickej výšky meranej 
nad modelom geoidu EGM96. Geometria sa skladá z bodov, línií, reťazcov 
a uzavretých reťazcov línií, a polygónov. [17] 

GML je štandard vytvorený OGC. Je založený na XML a slúži na výmenu 
a ukladanie geografických (priestorových a lokalizačných) informácií. Okrem 
štandardizácie na úrovni OGC je tento formát definovaný aj normou ISO 
19136. Jedná sa o otvorený formát, ktorý nie je závislý na konkrétnej 
platforme. Štruktúra GML3 umožňuje vyberať také časti schémy, ktoré 
sú potrebné pre danú aplikáciu. Výhodou formátu je, že dokáže uchovávať 
veľké množstvo dát. Zahŕňa podporu pre priestorové a časové referenčné 
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systémy, topológiu, dynamické prvky, merné jednotky, metadáta 
a je navrhnutý tak, aby bol sémanticky rozšíriteľný. [18] 

Formát GeoJSON bol prvý raz publikovaný v roku 2008. Jedná sa o formát 
pre výmenu priestorových dát a je založený na formáte JSON (Java Script 
Object Notanion). GeoJSON používa geografický súradnicový systém WGS84. 
Obsahuje sedem konkrétnych typov geometrie – Point, LineString, Polygon, 
MultiPoint, MultiLineString, MultiPolygon a GeometryCollection. V porovnaní 
s formátmi, ktoré sú založené na XML, má tento formát kratší zápis. Využíva 
sa vo webových službách kvôli malému objemu dát a jednoduchej štruktúre 
a je menej náročný na spracovanie. [19]   

TopoJSON je vlastne rozšírením GeoJSON formátu, ktorý kóduje 
geografické dátové štruktúry formou zdieľanej topológie. Podobne ako 
GeoJSON sú súbory TopoJSON ľahko editovateľné v textovom editore. 
Eliminuje redundanciu – spoločná hranica medzi dvoma štátmi 
je reprezentovaná len raz, nie je teda duplikovaná pre oba štáty. V dôsledku 
toho je TopoJSON podstatne kompaktnejší ako GeoJSON. [20] 

Shapefile je jednoduchý dátový formát vyvinutý spoločnosťou ESRI 
slúžiaci k ukladaniu priestorových dát. Vďaka tomu, že formát je pomerne 
jednoduchý, tak sa stal široko využívaný v komerčných aj nekomerčných 
softvéroch. Formát ukladá atribúty a geometriu objektov, ale neukladá 
topológiu. Podporuje geometrické prvky – body, línie a polygóny. Dátová 
štruktúra formátu je rozdelená do viacerých súborov, ktoré sa delia na 
povinné a nepovinné. Povinnými časťami sú súbory s koncovkami *.shp 
(geometria), *.dbf (atribúty) a *.shx (indexy). Jeden súbor *.shp môže 
obsahovať iba jeden typ geometrie. [21] 

Pre ukladanie 3D objektov, je možné použiť aj geometrický typ 
multipatch, ktorý reprezentuje povrch trojrozmerného objektu vrátane 
textúr (napr. budovy alebo stromy). Geometriu multipatch je možné vytvoriť 
importovaním už existujúceho 3D modelu v inom formáte alebo pomocou 
geoprocesingových nástrojov. [22] 

Štandard IFC (Industrial Foundation Classes) je dátová schéma, ktorá 
sa využíva pri informačnom modelovaní budov. Model IFC umožňuje popis 
všetkcýh aspektov stavby a stavebného procesuJedná sa otvorený formát 
vyvíjaný organizáciou buildingSMART. Štandart IFC 2×3 bol vydaný v roku 
2006 a v roku 2013 bola vydaná novšia verzia IFC4. Formát je možné uložiť vo 
formáte XML ako ifcXML, ktorý má podobu jednoduchého textu v čitateľnej 
forme. Táto forma zápisu zaberá pomerne veľký objem dát, preto bol 
definovaný ako doplnkový formát ifcZIP, ktorý podstatne zmenšuje veľkosť 
IFC súborov. [21] 
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2.4 Využitie 3D modelov  

V súčasnosti sa 3D modely využívajú najmä na vizualizačné účely, ale 
s rozvojom technológií začali mať aj iné možnosti využitia v rôznych 
oblastiach. Existuje množstvo publikácií, ktoré sa zaoberajú tvorbou 
3D modelov a súčasne ich  využiteľnosťou v oblasti GIS.  

Podľa [23] sa dajú spôsoby použitia (Use Cases) rozdeliť do kategórií 
v závislosti na údajoch, ktoré sú použité v konkrétnej aplikácií alebo analýze. 
Týmito kategóriami sú: 

a) aplikácie založené výlučne na geometrii (napr. odhad zatienenia), 
b) analýzy založené na geometrii a sémantických informáciách 

(napr. odhad solárneho potenciálu), 
c) analýzy založené na špecifických rozšíreniach a externých údajoch 

(napr. hlukové analýzy). 

Jednotlivé analýzy sa nemusia v rámci jednotlivých kategórií vylučovať. 
Napríklad pre odhad šírenia hluku v mestských prostrediach, by postačila len 
geometria budov. Pokiaľ sa však táto geometria doplní aj o sémantické 
informácie, ktoré zahŕňajú napríklad vlastnosti materiálu stien budovy alebo 
počet obyvateľov, tak je možné vytvoriť presnejší model šírenia hluku a jeho 
lepšieho vyhodnotenia. 

Iný spôsob rozdelenia (opäť podľa [23]) ktorý sa však vzájomne vylučuje, 
je rozdelenie využitia na základe vizualizácie výsledku. Možnosti využitia sa 
rozdeľujú do dvoch kategórií: 

a) nevizuálne – to znamená, že 3D modely ani výsledky priestorových 
analýz nie je potrebné vizualizovať (výsledok sa ukladá do databáze, 
je síce možné ho vizualizovať, ale nie je to nevyhnutné); medzi 
nevizuálne spôsoby použitia je možné zaradiť, napríklad analýzy 

Obrázok 5: Príklady využitia 3D modelu v rôznych oblastiach. [23] 
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solárneho potenciálu alebo spotreby energie, prípadne určenie 
obsahu podlahovej plochy pre oceňovanie budov, 

b) vizuálne – využívajú sa v prípadoch, v ktorých je nutné výsledky analýz 
vizualizovať, pretože bez tejto časti by nemali zmysel (príkladom 
môžu byť analýzy viditeľnosti alebo analýzy záplav).  

 

2.4.1 Oblasti využitia 3D modelov miest 

3D modely miest poskytujú geometrické informácie, ako napríklad 
naklonenie, orientáciu a plochu strechy, ktoré sa používajú ako hlavný vstup 
pre solárne analýzy. Z týchto údajov je možné určiť, aká veľká časť budovy 
je vystavená slnečnému žiareniu a vďaka týmto informáciám je možné 
posúdiť vhodnosť inštalácie solárnych panelov na strechy.  

Aplikácie využívajúce údaje o objeme budov, počte podlaží, druhu budovy 
a iných charakteristikách (napríklad informácie o materiáloch, údajoch 
o počasí a obnoviteľných zdrojoch energie), ktoré modelujú spotreby energií 
alebo určujú tepelné mosty a straty z plášťa budovy.  

Po implementácii smernice 2002/49/ES o hodnotení a riadení hluku 
vo vonkajšom prostredí, ktorá vyžaduje, aby krajiny Európskej únie 
vypracovali strategické mapy hluku s cieľom informovať verejnosť o vystavení 
hluku a jeho účinkoch, sa začali 3D údaje využívať na tvorbu modelov, ktoré 
simulujú šírenie hluku v mestskej zástavbe. Do týchto modelov je možné 
zakomponovať okrem geometrie aj informácie, o umiestnení hlukových 
bariér alebo materiáloch, ktoré výsledný model spresnia. 

Analýzy viditeľnosti sa požívajú napríklad pri odhade viditeľnosti určitého 
miesta, pri určovaní priamej viditeľnosti, optimálneho umiestnenia 
bezpečnostných kamier alebo pri oceňovaní nehnuteľností v mestách, 
na základe predpokladu, že výhľad z bytu je jedným z faktorov, ktoré 
ovplyvňujú jeho výslednú cenu. 

Okrem vyššie spomenutých možností vyžitia, môžu byť 3D modely 
použité aj pre záchranné akcie alebo v núdzových situáciách, pretože môžu 
poskytnúť cenné informácie o umiestnení únikových východov. Ďalej sú 
využiteľné v krízovom riadení, ktoré rieši dopady prírodných katastrof 
(záplavy, zemetrasenia), havárií alebo teroristických útokov. 3D modely majú 
veľký význam aj pri riešení dopadov ľudskej činnosti na životné prostredie, 
pri sledovaní šírenia znečistenia vzduchu alebo pri simuláciách zatienenia 
budov. V niektorých krajinách sa využívajú ako 3D kataster, ktorý rieši 
situácie, v ktorých sa stavby nachádzajú nad sebou. Svoje uplatnenie tiež 
nachádzajú v doprave pri plánovaní dopravnej infraštruktúry alebo v oblasti 
telekomunikácií pri určovaní šírenia signálu. Informácie čerpané z [14] a [23]. 
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2.5 Príklady 3D modelov miest 

Počet miest, ktoré majú vlastný 3D model, stále rastie. Príkladom môžu 
byť mestá ako New York, Londýn, Amsterdam a mnohé ďalšie. Zoznam 
ďalších zahraničných miest, ktoré vedú vlastný 3D model ako otvorené dáta 
vo formáte CityGML alebo inom, je dostupný, napríklad 
na www.citygml.org/3dcities.  

Pomerne početné zastúpenie 3D modelov miest má Nemecko. Hlavné 
mesto Berlín disponuje plne textúrovaným modelom mesta v LoD2 a od roku 
2015 umožňuje otvorený prístup k týmto dátam. Obsahom modelu 
je približne 550 000 budov, ktoré pokrývajú územie o rozlohe 890 km2. 
Webová služba umožňuje sťahovať modely budov v 8 rôznych formátoch 
(vrátane CityGML). [24] Okrem Berlína majú vlastné 3D modely aj mestá ako 
Hamburg, Drážďany, Kolín a ďalšie.   

 
Obrázok 6: Ukážka 3D modelu Berlína. [25] 

Ďalším z európskych miest, ktoré majú vlastný 3D model mesta, sú aj 
Helsinki. Informačný model bol vytvorený na základe mapy mesta, registrov, 
mračna bodov z LIDAR-u, fotografií územia a informačným modelov budov. 
Model obsahuje terénny reliéf a budovy, ktoré sú prezentované v dvoch 
úrovniach detailu (LoD1 a LoD2). Budovy v LoD2 sú textúrované. Na tomto 
modeli je založený aj energetický a klimatický model, ktorý obsahuje 
informácie o spotrebe energií a vody, vykurovaní a zahŕňa aj výpočet 
solárneho potenciálu všetkých povrchov striech a stien budov (uvádza, koľko 
slnečného žiarenia dopadá na povrch za mesiac a rok). [26] 
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Na území Českej republiky disponuje vlastným 3D modelom hlavné 
mesto Praha. Model obsahuje 3D reprezentáciu zástavby, terénu a vegetácie. 
Bol vytváraný fotogrammetrickým vyhodnotením leteckých snímok v rokoch 
2000 až 2008, posledná aktualizácia dát zástavby bola vykonaná v roku 2011. 
Digitálny model terénu má všeobecnú presnosť minimálne 1 m (teréne 
stupne menšie ako 1 m boli zanedbané). Presnosť modelu zástavby 
je minimálne 0,5 m a je dostupný vo formátoch SHP (geometria polygonZ 
alebo Multipatch), DGN a DWG. 3D model vegetácie je reprezentovaný 
jednotlivými stromami s výškou najmenej 4 m. [27] 

3D model zástavby Prahy je možné zobraziť aj v aplikácii, ktorú vytvoril 
Inštitút plánovania a rozvoja Prahy. Obsahom sú modely jednotlivých budov 
a ku každému objektu sú priradené údaje o počte podlaží, využití 
a informácie o tom, či je budova vo vlastníctve štátu, obce alebo súkromných 
osôb.  

 

Mesto Brno má tiež vlastný 3D model zástavby, ktorý zobrazuje stavebné 
objekty na úrovni detailu LoD1 (ide teda o krabicový model s plochými 
strechami). Pre tvorbu 3D modelu budov boli použité údaje z leteckých 
meračských snímok z roku 2017. Presnosť výšok a súradníc, ktoré vznikli 
stereofotogrammetrickou metódou sa odhaduje na približne 20 cm. Dáta sú 
vedené vo formátoch SHP, DGN a DWG a sú voľne dostupné. 3D model je 

Obrázok 7: Ukážka informačného modelu (vľavo) a modelu zobrazujúceho solárny 
potenciál budov (vpravo) Helsiniek. [26] 

Obrázok 8: Ukážka 3D modelu Prahy. Kompletný model (vľavo) [27] a ukážka modelu 
zástavby z webovej aplikácie (vpravo) (https://app.iprpraha.cz/apl/app/model3d/). 
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takisto možné zobraziť v internetovej aplikácii a jednotlivé objekty obsahujú 
údaje o spôsobe využitia stavby, o type vlastníctva, počte vlastníkov 
a informáciu o adrese objektu. [28] 

 
Obrázok 9: Ukážka 3D modelu zástavby Brna z webovej aplikácie (www.brno.cz/3d-

model). 

2.1 Práce zaoberajúce sa 3D modelovaním  

Táto časť uvádza stručný prehľad súčasného stavu v oblasti tvorby 
3D modelov, ich reprezentácie a prípadného využitia. V tejto oblasti existuje 
pomerne veľké množstvo publikácií a ďalších informácií zaoberajúcich sa 
touto problematikou, ktoré sú dostupné na internete. Táto časť poskytuje len 
výber niektorých prác a ich stručný popis. Podľa odkazov a uvedených citácií 
je možné danú problematiku v oblasti 3D modelovania miest preskúmať 
podrobnejšie. 

Prácou, ktorá podáva komplexný pohľad na súčasný stav v oblasti 
3D modelovania miest, vrátane možnosti zberu dát, druhov používaných 
formátov, oblasti využitia a najmä špecifikácii formátu CityGML, je diplomová 
práca Moderní kartografické metody modelování měst od L. Hermana [13].  

Väčšina autorov sa venuje najmä metodike vytvárania 3D modelov 
mestskej zástavby. Modely sú vytvárané z rôznych zdrojov dát a rôznymi 
spôsobmi spracovania. Pomerne obľúbenou technikou v 3D modelovaní 
miest sa stalo procedurálne modelovanie. Týmto spôsobom modelovania sa 
zaoberá viacero autorov, ako napríklad P. Müller a kol.  [10] alebo P. Wonka 
a kol. [9], ktorí sa venujú najmä modelovaniu budov a popisu princípu 
používaných gramatík. 

Zaujímavým príkladom tvorby 3D modelu krajiny je diplomová práca 
zaoberajúca sa   tvorbou 3D modelu obce Seefeld. Autorkou je I. Dobraja [7]. 
Ako zdroje využíva dáta z OSM, DTM a textúry z fotografií. Celý model vytvára 
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pomocou procedurálneho modelovania v programe CityEngine. Výsledný 
model obsahuje textúrované modely budov, stromy a podklad tvorený 
mapou z leteckých snímok. P. Frantál [29] vo svojej bakalárskej práci využíva 
procedurálne modelovanie pri tvorbe 3D modelov miest, ktoré simulujú ich 
vývoj v priebehu času. Ďalšími autormi, ktorí sa zaoberajú tvorbou 
3D modelov miest, sú napríklad D. Kitsakis a kol. [30], Y. Luo, J. He a Y. He [5],  
H. Rybáková [14], L. Koucká [6] a mnohí ďalší. 

So značným množstvom formátov, v ktorých je možné vytvorený 3D 
model reprezentovať, je potrebné dokázať tieto formáty medzi sebou 
konvertovať. Autorom, ktorý sa zaoberá touto témou, je napríklad S. Donkers 
[31], ktorého práca sa zaoberá konverziou dát z formátu IFC do formátu 
CityGML. Tuzemským autorom riešiacich túto problematiku, je napríklad M. 
Dolník [32] alebo J. Fiedler [33], ktorí v rámci svojich diplomovým prác, riešia 
aj spôsob prevodu modelov budov z CAD alebo SHP formátu do CityGML. 
Ďalší, no menej podrobný popis konverzie, popisujú aj G. Floros a kol. [34] 
a E. Dimopoulou a kol. [35], ktorých články sú však pomerne stručné 
a nepopisujú konverziu tak podrobne ako vyššie spomenutí autori.  

Využitím výsledných 3D modelov v rôznych aplikáciách sa venuje najmä 
článok od Biljecki, F. a kol. [23], ktorý bol vytvorený ako prehľad z mnohých 
zdrojov o možnostiach využitia 3D modelov miest. 
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3 CityGML 

CityGML slúži ako otvorený dátový model založený na XML pre reprezentáciu 
a ukladanie 3D modelov miest a zároveň aj ako výmenný formát. Schéma 
vychádza z jazyka GML3 (Geography Markup Language verzia 3.1.1). Definuje 
trojrozmernú geometriu, topológiu, sémantiku a vzhľad pre popis väčšiny 
topografických objektov vyskytujúcich sa v mestskej zástavbe (napr. budovy, 
vegetácia, komunikácie atď.). CityGML dokáže reprezentovať objekty v rôznych 
úrovniach detailu. [13] Formát sa zameriava najmä na ukladanie 3D priestorových 
vektorových informácií a sémantické aspekty modelov miest, ďalej na ich 
štruktúry a vzťahy, ktoré umožňujú využívať tieto modely pre pokročilé analýzy 
a vizualizačné úlohy v rôznych oblastiach. [35] 

CityGML bol vyvinutý v roku 2002 skupinou Special Interest Group 3D (SIG 
3D). V roku 2008 bolo CityGML vo verzii 1.0 zavedené ako oficiálny štandard 
organizácie Open Geospatial Consortium (OGC). Od tohto momentu  sa formát 
začal rozširovať po celom svete. Mnoho európskych miest má svoje 3D modely 
vytvorené práve vo formáte CityGML (napr. Berlín, Mníchov, Helsinki atď.). Vývoj 
štandardu sa nezastavil, a tak bola v roku 2012 OGC schválená nová verzia s 
označením 2.0. [35] 

3.1 Viacúrovňová reprezentácia 

Vzhľadom k rôznemu využitiu modelov disponuje CityGML formát 
viacúrovňovou reprezentáciou objektov, ktorá je realizovaná piatimi 
úrovňami detailov LoD (Level of Detail). Koncepcia LoD je primárne určená 
k rozlíšeniu stupňov podrobnosti dát a umožňuje tak uloženie piatich 
rôznych variantov modelov pre jeden objekt v závislosti na jeho LoD. 

 
Obrázok 10: Úrovne detailu budov. [36] 

Najnižšia úroveň detailu označená ako LoD0 predstavuje reprezentáciu 
povrchu („2.5 D“ model), v prípade budov ich pôdorys. LoD1 je krabicový 
model, ktorý vznikne vytiahnutím pôdorysu do výšky. LoD2 vznikne 
z predchádzajúceho modelu tak, že sa objekt rozšíri o strechu. LoD3 je 
architektonicky podrobnejším modelom, nakoľko sa v ňom definujú prvky 
fasády, ako sú okná, dvere a iné detaily. V LoD4 sa, navyše v porovnaní 
s predchádzajúcou úrovňou detailu, berú do úvahy aj vnútorné konštrukcie 
(schody, miestnosti) vrátane ich zariadenia (nábytku). [13] 
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3.2 Geometricko-topologický koncept 

Priestorové vlastnosti prvkov vo formáte CityGML vychádzajú 
z geometrie GML3, ktorá využíva geometrickú reprezentáciu B-Rep 
(Boundary Representation). Geometria sa skladá z 0D až 3D geometrických 
primitív – Point, Curve, Surface, Solid. Každé teleso je tvorené hraničnými 
plochami a tie sú ohraničené krivkami. Priestorový objekt zložený z viacerých 
častí môže byť reprezentovaný viacerými spôsobmi. V agregovanej geometrii 
je použité voľné priestorové usporiadanie objektov (napr. MultiSolid, 
MultiSurface). Môžu byť spojené, prekrývať sa a nemusia sa dotýkať. Na 
rozdiel od agregovanej geometrie musia mať prvky zloženej geometrie  
(napr. CompositeSurface) topologický vzťah a musia obsahovať iba prvky 
rovnakej dimenzie. [13] 

Okrem explicitnej geometrie využíva CityGML aj implicitnú geometriu 
(ImplicGeometry), ktorá vychádza z princípu, že zložitý geometrický objekt, 
ktorý sa v modeli vyskytuje viackrát (napr. strom, lavička atď.), je uložený iba 
raz s údajom o jeho základnom bode v miestnom súradnicovom systéme. 
V ostatných miestach modelu sa následne vyskytuje iba odkaz na túto 
geometriu spolu so súradnicami základného bodu a transformačnou 
maticou pre prípadnú rotáciu, posun alebo zmenu mierky objektu. 
Geometria prvku môže byť uložená v externom súbore, ale aj priamo 
v dátovej sade CityGML ako GML3 geometrický objekt. [35] 

Spoločné časti medzi susednými objektami sú v topológii definované iba 
raz. Tým sa vylučuje redundancia a zachovávajú sa explicitné topologické 
vzťahy medzi objektami. CityGML nepoužíva topológiu GML3, pretože je príliš 
zložitá. Pre vyjadrenie topologických vzťahov využíva koncept XLinks (XML 
Linking Language). Každý geometrický objekt má priradený jednoznačný 
identifikátor, pomocou ktorého je naň odkazované z prvkov, ktoré tento 
objekt obsahujú. Konkrétna geometria je teda definovaná iba raz a pri jej 
ďalšom použití je na ňu odkazované. [35] 

3.3 Sémantický model 

V rámci formátu CityGML sa využíva sémantický model založený 
na štandarde ISO 19109, podľa ktorého sú geografické objekty rozdelené 
do jednotlivých tematických tried. Každej triede zodpovedá konkrétny typ 
geometrie. Vzájomné vzťahy a atribúty sú modelované pomocou jazyka UML 
(Unified Modelling Language). Formát sa neobmedzuje iba na modelovanie 
budov, ale pokrýva všetky prvky, ktoré sú súčasťou mestského prostredia 
(model terénu, vegetácia, hydrografia, využitie územia a doprava). [13] 

Vo verzii CityGML 2.0 sú jednotlivé množiny tried zahrnuté v tematických 
moduloch, ktoré je možné kombinovať v závislosti od potreby konkrétnej 
aplikácie. CityGML sa skladá zo základného modulu (Core module), ktorý 
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definuje základné pojmy a komponenty dátového modelu, a rozširovacích 
modulov (Extension modules), ktoré obsahujú logicky oddelenú tematickú 
zložku dátového modelu. V tejto verzii je zavedených 13 tematických 
modulov: 

o Appearance (vonkajší vzhľad povrchov objektov)  
o Bridge (vlastnosti a priestorová reprezentácia mostných konštrukcií)  
o Building (reprezentácia budov, stavebných prvkov a zariadení 

a interiéru budovy, sémantický model je v tejto časti rozvinutý 
do najväčšej hĺbky),  

o CityFurniture (mestský mobiliár – lampy, lavičky, semafory, dopravné 
značky,...),  

o CityObjectGroup (zoskupovanie mestských objektov podľa kritérií 
definovanými užívateľom),  

o Generics (všeobecné rozšírenia dátového modelu o prvky, ktoré nie sú 
obsiahnuté v základnom modeli),    

o LandUse (zobrazenie zemského povrchu s konkrétnym využitím pôdy),  
o Relief (zobrazenie terénu v rôznych formátoch – raster, grid, TIN, 

lomové línie alebo výškové body),  
o Transportation (dopravné siete – cesty, železnice),  
o Tunnel (zobrazovanie tematických a priestorových aspektov tunelov 

a ich častí)  
o Vegetation (vegetácia, rozlíšenie medzi samostatnými vegetačnými 

objektmi, ako sú stromy  a vegetačnými oblasťami, ako sú lesy),  
o WaterBody (geometria a vlastnosti vodných objektov),  
o TexturedSurface(priradenie vizuálneho vzhľadu 3D povrchu – farby, 

lesky, priehľadnosť, textúry; modul je označený ako zastaralý 
a predpokladá sa jeho odstránenie v nasledujúcej verzii CityGML). [35] 

3.4 Rozšírenia 

Tematické zložky, ktoré nie sú zahrnuté v rozširovacích moduloch, môžu 
byť do modelu pridané pomocou ďalších rozširovacích modulov. Týmito 
rozšíreniami môžu byť generické prvky (GenericCityObject)  a atribúty 
(GenericAttribute) alebo ADE rozšírenia (Application Domain Extension). 
Generické objekty a atribúty, definované v module Generics, môžu byť 
použité len v prípade, že príslušné triedy alebo atribúty nie sú obsahom iných 
tematických modulov. ADE je špecifikované prostredníctvom vlastného XSD 
(XML Schema Definition) a vzniká buď definovaním nových tried a prvkov, 
alebo rozšírením už existujúcich tried o nové atribúty alebo vzťahy. [35] 
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4 TVORBA 3D MODELU 
 

4.1 Charakteristika modelovaného územia 

Záujmovou lokalitou, pre ktorú je vytváraný 3D model mesta, je mestská 
časť Nový Lískovec, ktorá je od roku 1919 súčasťou štatutárneho mesta Brna 
. Nový Lískovec sa nachádza juhozápadne od historického centra mesta. 
V súčasnosti tu má evidovaný trvalý pobyt asi 10 000 obyvateľov. Celé 
katastrálne územie Nového Lískovca má rozlohu 165 ha. Územie je možné 
rozdeliť na 3 časti – severnejšie položená časť (pôvodný Nový Lískovec), ktorej 
zástavbu tvoria najmä rodinné domy, južne položené panelákové sídlisko 
a juhozápadne položené panelákové sídlisko Kamenný Vrch. [37] 

 
Obrázok 12: Pohľad na zástavbu na uliciach Oblá a Svážná. (zdroj: mapy.cz) 

 

Obrázok 11: Vymedzenie územia mestskej časti Nový Lískovec. (zdroj: mapy.cz) 
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4.2 Použité dáta a softvér 

V rámci tejto práce boli použité programy od spoločnosti ESRI, a to hlavne 
program CityEngine, v ktorom boli vytvárané 3D modely budov a stromov. 
Okrem tohto softvéru boli použité aj programy ArcMap a ArcScene, ktoré boli 
využité najmä pri úprave vstupných dát (úprava geometrie, výpočet výšok, 
úprava atribútov), a tiež pri exporte vytvorených modelov do formátu 
CityGML.  

Pri tvorbe výsledného modelu boli použité rôzne typy údajov. Ako 
vstupné geometrické dáta boli použité: 

• pôdorysy budov a katastrálna mapa katastrálneho územia Nový 
Lískovec – polygónové vrstvy vo formáte SHP (stiahnuté z dátovej 
sady ČÚZK), 

• bodová vrstva stromov vo formáte SHP, ktorá bola vytvorená 
z mračna bodov z laserového skenovania (poskytnuté výskumným 
centrom AdMaS), 

• digitálny model povrchu a digitálny model terénu, ktorý bol tiež 
vytvorený z leteckého laserového skenovania 
(poskytnuté výskumným centrom AdMaS), 

• mračno bodov z mobilného mapovania, ktoré bolo použité na 
získanie rozmerov potrebných pri tvorbe fasád na budovách 
(poskytnuté výskumným centrom AdMaS). 

4.3 Úprava vstupných dát 

Prvým krokom pri spracovaní vstupných údajov bol určenie rozsahu 
jednotlivých vrstiev, ktoré budú súčasťou výsledného modelu, nakoľko sa 
nespracovávalo úplne celé katastrálne územie, ale iba vybraná časť. 

Pred samotnou tvorbou 3D modelu v programe CE, bolo nutné vstupné 
dáta upraviť a doplniť o atribúty, ktoré boli potrebné pre modelovanie. Tieto 
úpravy zahŕňali: 

• úpravu polygónov zobrazujúcich pôdorysy budov, 
• úpravu polygónov povrchov, 
• výpočet a priradenie chýbajúcich výškových údajov, 
• doplnenie atribútových tabuliek o ďalšie údaje (rozmery okien, 

balkónov, textúry,...).  

Úprava pôdorysov budov 

Vstupnú vrstvu obsahujúcu pôdorysy budov, bolo potrebné upraviť, 
pretože sa v nej vyskytovali prípady, v ktorých jeden polygón predstavoval 
zakreslenie dvoch budov alebo naopak. Preto boli polygóny rozdelené 
(nástroj Cut Polygon) alebo zlúčené (nástroj Merge) v editovateľnom režime 
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v programe ArcMap. Táto úprava zabezpečuje, že každý objekt má svoj 
vlastný pôdorys a pri modelovaní vzniknú samostatné objekty pre každú 
budovu.  

Úprava polygónov povrchov 

Nakoľko pre vrstvu predstavujúcu povrchy bola ako východiskový stav 
zvolená katastrálna mapa, je zrejmé, že časť polygónov nemohla zodpovedať 
skutočnému stavu terénu. Preto bolo potrebné upraviť obvody jednotlivých 
polygónov. Nepotrebné polygóny sa odstránili a chýbajúce časti sa museli 
vytvoriť. Rozlišovalo sa niekoľko typov povrchov, a to zastavaná plocha, cesty, 
chodníky a zeleň. Úprava hraníc polygónov bola vykonávaná na podklade 
ortofotomapy. 

Doplnenie výškových informácií 

Nakoľko vstupné vrstvy polygónov vychádzajú z katastrálnej mapy, tak 
objekty v týchto vrstvách neobsahovali žiadne údaje o výške. Ďalšou vrstvou, 
v ktorej bolo potrebné doplniť informáciu o výške, bola bodová vrstva 
stromov. Na túto úlohu bolo použité mračno bodov z leteckého skenovania. 
Vstupnými dátami boli dva súbory vo formáte LAS. Jeden obsahoval iba body, 
ktoré boli klasifikované ako terén a druhý obsahoval terén, budovy 
a vegetáciu. Z týchto súborov bol v prostredí ArcMap (pomocou nástroja LAS 
Dataset to TIN) vytvorený DMR a DMP. Tieto TIN-y boli následne prevedené 
na rastre (nástroj TIN to Raster). Ďalej bol vytvorený  rozdielový raster 
odpočítaním rastra DMR od DMP (nástroj Minus). Z takto pripravených 
rastrov bolo možné odvodzovať potrebné výškové informácie. 

Vrstva stromov už obsahovala údaj o nadmorskej výške, v ktorej sa strom 
nachádzal, ale bolo potrebné určiť výšku jednotlivých rastlín. Táto výška sa 
určila z rozdielového rastra (nástroj Add Surface Information). U niektorých 
stromov nastala situácia, že bola spočítaná výška stromu menšia ako 1 m, 
jednalo sa približne o 50 prvkov. To bolo spôsobené tým, že bod, ktorý 
predstavoval polohu stromu, sa nenachádzal na pixeli, ktorý by mal 
reprezentovať jeho maximálnu výšku. Tieto výšky boli manuálne upravené, 
prípadne sa daný objekt úplne odstránil. Odstránené boli aj tie body, ktoré 
sa nachádzali vo vnútri polygónov budov. 

Obrázok 13: Ukážka nesprávne určenej výšky stromu. 



30 
 

Pri pôdorysoch budov, bol postup o niečo zložitejší, pretože na rozdiel 
od vrstvy stromov, táto vrstva neobsahovala žiaden výškový údaj. Preto bolo 
potrebné najskôr určiť, v akej nadmorskej výške bude spodná časť budovy 
umiestnená. Podmienkou bolo, aby si polygóny zachovali svoj rovinný tvar, 
a aby sa z nich nevytvorila naklonená rovina. Z tohto dôvodu bol zvolený 
nasledovný postup – najskôr sa vypočítala nadmorská výška1 pôdorysov 
z DMR rastru (nástroj Add Surface Information) a následne sa z týchto 
polygónov vytvorili prvky typu PolygonZ (nástroj Feature To 3D By Attribute), 
čím sa pôvodné pôdorysy „zodvihli“ do určenej nadmorskej výšky.  

Ďalším parametrom, ktorý bolo potrebné určiť, bola výška, do akej sa má 
budova vytiahnuť. Výška budovy sa spočítala ako rozdiel medzi výškou 
strechy a výškou pôdorysu. Výšky striech sa určili z rastra DMP. Bol využitý 
fakt, že strechy panelových sústav sú ploché, preto sa výšky striech určili 
pomocou nástroja Zonal statistics. Najskôr sa však hodnoty výšok vstupného 
rastru previedli z metrov do centimetrov a pomocou nástroja Int sa 
desatinné čísla previedli na celé, aby bolo možné spočítať všetky prvky 
štatistiky.  

 
Obrázok 14:Ukážka výslednej tabuľky zo Zonal Statistic (hodnoty sú v cm). 

Poslednou vrstvou, ktorá vyžadovala doplnenie výškových informácií, boli 
povrchy. Výšky pre tieto polygóny sa počítali z DMR rastru. Geometria prvkov 
bola prevedená na typ PolygonZ (nástroj Interpolate Shape). 

Doplnenie atribútov 

Posledným krokom pred začiatkom modelovania budov, bolo doplnenie 
rozmerov prvkov, ktoré sa na budovách vyskytujú (t. j. okná, balkóny, dvere). 
Rozmery boli zmerané z mračna bodov z mobilného mapovania 
a zaokrúhlené na decimetre. Do atribútových tabuliek boli doplnené šírky 
a výšky okien (obyčajne sa na jednom type paneláku vyskytovali 2 až 3 druhy 
okien, preto sa určili rozmery pre každý typ okna), šírka, hĺbka a výška 

                                                 
1 Poznámka: Nadmorská výška pre pôdorysy bola určená ako Z_min. Bolo to z toho 

dôvodu, aby všetky hrany polygónov vo výsledku ležali pod terénom alebo priamo na teréne, 
a teda žiadna hrana nebola nad ním. 
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balkónov. Šírky a výšky vchodových dverí vo väčšine prípadov nebolo možné 
zmerať, nakoľko ich skener pri meraní nezachytil, preto ich rozmery boli 
určené len orientačne odhadom z fotografií. Okrem rozmerov, boli doplnené 
aj informácie o farbách v hexadecimálnom formáte a cesty k textúram 
(prevzaté z www.google.com/maps). Tieto hodnoty boli doplnené preto, aby 
boli jednotlivé časti aj vizuálne rozlíšiteľné, a aby výsledný model pôsobil 
realistickejšie. Po dokončení počiatočných úprav v programe ArcMap, boli 
pripravené vrstvy vo formáte SHP importované do prostredia CE.  

4.4 Modelovanie v CE 

4.4.1 Budovy 

Najpodstatnejšou časťou tejto práce, bolo vytvorenie modelov panelovej 
zástavby na uliciach Oblá a Svážná, preto bol na modelovanie týchto budov 
kladený väčší dôraz. Nakoľko sa jedná o typizovanú výstavbu, bolo 
vyčlenených 6 typov budov (B1 až B6), na ktoré bolo potrebné nadefinovať 
vždy nové modelovacie pravidlo. Pri väčšine typov sa rozlišovali ešte podtypy. 
Pre tie však už nebolo nutné vytvárať úplne nové pravidlo, ale stačilo určiť 
podmienku, že pri konkrétnom podtype sa vymodeluje určitá časť budovy 
inak ako pri ostatných (napr. na konkrétnom mieste fasády pre podtyp 1 sa 
vytvorí okno, ale pri podtype 2 bude na tomto mieste balkón). Tým že 
niektoré štruktúry sa opakovali, bolo možné použiť jednu časť skriptu aj pre 
viac typov budov. 

 

Vstupnú vrstvu bolo potrebné po importovaní do scény v CE najskôr 
upraviť. Prvou úpravou bolo zjednodušenie geometrie niektorých polygónov, 
pretože obsahovali body, ktoré robili problémy pri samotnom generovaní 
výsledných modelov v CE. Táto úloha bola spracovaná nástrojom Cleanup 
Shapes. Ten odstránil nepotrebné body na hranách polygónov (Obrázok 16).  

Obrázok 15: Základné tvary polygónov, z ktorých sa vytvárali výsledné modely 
budov typu B1 až B6 (zľava doprava). 
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Predtým než sa pomocou CGA pravidiel začal definovať a vytvárať nový 
model, bolo na každom polygóne potrebné určiť tzv. First Edge. Tento krok 
bol dôležitý, pretože každý polygón mal First Edge po importe definovanú na 
inej hrane, čo spôsobovalo, že rovnaké pravidlo na dvoch rozmerovo 
rovnakých polygónoch vygenerovalo model s rôzne naorientovanými 
stenami. Bohužiaľ tento krok nepodarilo nijako zautomatizovať, a preto sa 
u každého polygónu musela First Edge určiť ručne.  

Keď boli všetky polygóny pripravené na modelovanie, bolo možné 
pristúpiť k samotnej tvorbe pravidiel. Tieto pravidlá sa zapisujú do textových 
súborov s koncovkou *.cga. K vybranému polygónu sa potom priradí cesta 
k umiestneniu tohto súboru a vyberie sa začiatočné pravidlo, z ktorého sa 
bude generovať model. V jednom súbore je možné mať uložených viac 
pravidiel, ale v tom prípade musí mať každé pravidlo iný názov2.  

Pri modelovaní jednotlivých budov sa postupovalo nasledovným 
spôsobom: 

1) pred začiatkom tvorby samotného pravidla bolo potrebné nastaviť 
vstupné parametre, ktoré budú v tomto pravidle použité pri tvorbe 
modelu, 

 

                                                 
2 Poznámka: Pri rozlišovaní názvov sa dá použiť „.“ alebo „_“ (napr. označenie pravidla B1.1 
alebo B1_1). Občas sa však program správal tak, že v niektorých prípadoch, kde zápis 
pravidla obsahoval v názve bodku (B1.1), negeneroval geometriu. Preto je lepšie používať 
tvar B1_1, ten problémy nerobil. 

Cleanup Shape 

Obrázok 16: Odstránenie nepotrebných bodov na hranách polygónov. 

Obrázok 17: Ukážka generovania rovnakého modelu na rovnakých polygónoch, ale 
s rozdielne definovanou First Edge. 
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attr Height = 14     //výška budovy 
attr roof_tex = "textury/roof.jpg"  //cesta k textúram 
attr color = "#86b1c2"   //farby  
attr Floor_h= "#86b1c7"   //výška poschodia 
attr WW1 = 2.0    //šírka okien  
attr WH1 = 1.5    //výška okien 

 
 

2) po definovaní počiatočných atribútov sa pôdorys budovy vytiahol 
do požadovanej výšky pomocou funkcie extrude() a pomocou funkcie 
comp(f) sa vzniknuté teleso rozdelilo na plochy predstavujúce strechu 
a steny, 

@StartRule 

Building --> 
extrude (world.y, Height) 
comp (f) {top: Roof |  

front=FrontFacade| 
back=BackFacade| 
left=SideFacade| 
right=SideFacade} 

 

3) ďalej sa už definovalo modelovanie jednotlivých plôch (striech a stien) 
najmä pomocou funkcie split().  

Roof --> 
 setupProjection (0,scope.xz,scope.sx,scope.sz)  
 texture (roof_tex) 
 projectUV (0) 

FrontFacade --> 
 split (y) { ~ Floor_h: Floor}*} 

Floor --> 
 color (F_color) 

split (x) { ~ TileWidth: Tile1}*} 

Pri modelovaní striech sa u budov, ktoré mali len jednoduchú plochú 
strechu, nadefinovalo iba textúrovanie texture (). Pre budovy, ktorých strechy 
obsahovali aj vyústenie výťahových šachiet bolo potrebné pomocou funkcie 
split() tieto strechy rozdeliť na časti, ktoré budú len potiahnuté textúrou 
(ploché časti) a na časť, na ktorej je ešte  potrebné vymodelovať výťahovú 
šachtu.  

Pri modelovaní jednotlivých fasád sa postupovalo tak, že sa každá strana 
budovy modelovala samostatne. Pokiaľ bola časť fasády členitá, tak sa 

Obrázok 18: Nastavenie vstupných atribútov. 

Obrázok 19: Vytiahnutie budovy do výšky a rozdelenie na jednotlivé povrchy. 

Obrázok 20: Potiahnutie strechy textúrou (Roof), rozdelenie prednej steny na 
poschodia (FrontFacade) a rozdelenie poschodí na dlaždice (Tile1). 
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najskôr jednotlivé časti rozdelili pomocou funkcie comp(f) a následne sa 
postupovalo tak, že sa každá časť rozdelila vo horizontálnom smere na 
jednotlivé poschodia (funkcia split(y)), ktoré sa potom rozdelili vertikálne na 
dlaždice (split(x)). Jednotlivé dlaždice boli definované v závislosti od toho, aký 
prvok fasády obsahovali (okno, dvere, balkón), a preto bolo v pravidlách 
nadefinovaných viacero druhov týchto dlaždíc. 

Tile1 --> 
 split (x) {~0.5: Wall|  
   WW1: split (y) {~1: Wall| 
            WH1: Window| 
    ~1: Wall}| 
       ~0.5:Wall} 

Často sa stávalo, že rovnaké typy budov nemali vždy umiestnený rovnaký 
typ prvku na tom istom mieste (napr. dvere sa na jednej budove nachádzajú 
na prednej stene, ale na inej budove sa nachádzajú na zadnej fasáde). Preto 
bolo potrebné nadefinovať určité podmienky, pri ktorých sa výsledná fasáda 
vykreslila tak, aby dané prvky boli umiestnené na správnom mieste. Pre túto 
úlohu sa do pravidiel zaviedla funkcia case (), ktorá definovala, čo sa má 
v modeli vykresliť, pokiaľ je výraz v zátvorke pravdivý. Podmienka vychádza 
z premennej Type, ktorá bola nadefinovaná na začiatku medzi atribútmi a jej 
hodnotou je celé číslo. Príklad konkrétneho pravidla, pre tvorbu jedného typu 
budovy je uvedený v Prílohe č. 1.  

 
Obrázok 22: Postup modelovania budovy. 

4.4.2 Povrchy a vegetácia 

Čo sa týka modelovania povrchov, tie boli rozlíšené na spevnené plochy 
a zatrávnené plochy. Vstupnou vrstvou pre vytváranie modelu terénu bola 
vrstva, ktorá obsahovala polygóny povrchov vytvorených v časti 4.3, to 
znamená, že každá časť povrchu bola reprezentovaná vo formáte PolygonZ. 
Pre generovanie povrchov sa použilo iba jednoduché pravidlo, ktoré vstupné 
polygóny len farebne rozlíšilo na trávnaté plochy, chodníky a cesty, a ktorého 
súčasťou bola aj funkcia report(). Jej úlohou bolo určiť rozlohu, ktorú zaberá 

extrude (height)                 comp (f)                     split (y)                          split (x) 

Obrázok 21: Výsledná fasáda s nadefinovanými dlaždicami (Tile1). 
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zastavaná plocha a trávnaté porasty, a vyjadriť túto informáciu v pomere 
k celkovej ploche vybraného územia. 

 

Pre generovanie vegetácie, bol použitý súbor PlantGenerator.cga, ktorý 
je obsahom knižnice ESRI k programu CE. Tento súbor obsahuje pravidlá pre 
vytváranie rôznych druhov stromov a je možné si zvoliť medzi realistickým 
modelom a zjednodušeným analytickým modelom. Nakoľko neboli stromy 
druhovo rozlíšené, bol zvolený jeden typ modelu, ktorý sa vygeneroval pre 
všetky body v tejto vrstve. 

 

4.5 Export modelu 

Výsledný model bol z programu CE vyexportovaný do formátu ESRI 
FileGDB (nástroj Export Models). Do tejto GDB boli uložené postupne tri 
vrstvy – vrstva obsahujúca modely budov (Budovy), vrstva obsahujúca 
analytické modely stromov (Stromy) a vrstva obsahujúca model povrchu 
(Povrch). Pri exporte bolo možné potvrdiť, že do výstupu sa majú zapísať aj 
výsledky reportov zapísaných v pravidlách. Modely jednotlivých objektov boli 
uložené vo formáte multipatch. Vo výslednom modeli má každý objekt 
v atribútovej tabuľke zaznamenané výsledné parametre týkajúce sa práve 
tohoto objektu. Po otvorení modelu v programe ArcScene sa potom tieto 
informácie dajú zobraziť (Obrázok 25). Okrem tejto varianty bola časť modelu 
vyexportovaná aj do webovej scény. 

CGA Rule File 

+ report() 
Tabuľka 

parametrov 

modelu 

Obrázok 23: Proces tvorby modelu povrchov. 

Obrázok 24: Ukážka modelu stromu – analytický (vľavo) a realistický (vpravo). 



36 
 

 

Obrázok 25: Ukážka modelu budovy s atribútmi v programe ArcScene. 
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5 VYBRANÉ PARAMETRE VÝSLEDNÉHO MODELU 
 

V rámci CGA Rule File bola do pravidiel začlenená funkcia report(). Táto 
funkcia dokáže, v závislosti od konkrétneho definovania, generovať tabuľku 
s parametrami modelu. Je možné určiť počet objektov vo vybranej časti 
modelu, prípadne rozlohu určitého typu objektov alebo informáciu o tom, 
koľko percent z celkovej rozlohy zaberá rozloha konkrétneho objektu. 
Výsledky týchto reportov sa vždy automaticky prepočítavajú vzhľadom 
k zmene vlastností modelov a vybranej skupine objektov. Príklady reportov 
sú uvedené v tabuľkách nižšie.  

Obrázok 19 zobrazuje tie časti modelu, ku ktorým sa viažu informácie 
uvedené v jednotlivých tabuľkách. Tabuľka 1 uvádza informácie o budove 
vľavo, tabuľka 2 uvádza informácie o budovách v strede a tabuľka 3 uvádza 
parametre viažuce sa k vybranej časti povrchu, ktorá je zobrazená na obrázku 
vpravo. 

Tabuľka 1: Výsledok reportu pre jednu budovu3. 

Report N Sum Avg Min Max 
Počet dverí 3 3 - - - 
Nadmorská výška pôdorysu 
[m] 

1 321,36 321,36 321,36 321,36 

Plocha pôdorysu [m2] 1 477,94 477,94 477,94 477,94 
Počet balkónov 48 48 - - - 
Počet okien 304 304 - - - 
Počet poschodí 1 12 12 12 12 

V tabuľke 1 sú uvedené informácie týkajúce sa len jednej budovy, preto 
sú hodnoty Sum, Avg, Min a Max v riadkoch 2, 3 a 6 rovnaké. Keďže reporty 
týkajúce sa dverí, okien a balkónov sú v pravidlách viazané priamo na tieto 

                                                 
3 Vysvetlivky k tabuľkám: N – počet spracovaných záznamov v modeli, Sum – súčet všetkých 
hodnôt meraného parametru, Avg – priemerná hodnota meraného parametru, Min – 
minimálna hodnota meraného parametru, Max – maximálna hodnota meraného parametru  

Obrázok 26: Vybrané časti modelu, pre ktoré sú nižšie zobrazené výsledné 
parametre. 
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časti, tak sa hodnoty spracovaných údajov (N) rovnajú počtu jednotlivých 
prvkov, a nie počtu spracovávaných budov.  

Tabuľka 2: Výsledku reportu pre vybrané dve budovy. 

Report N Sum Avg/Mod Min/Mod. Max/Mod. 

Počet balkónov 32 32 16 16 16 
Počet okien 174 174 87 87 87 
Nadmorská výška pôdorysu 
[m] 

2 667,22  333,61 333,13 334,09 

Počet dverí 2 2 1 1 1 
Plocha pôdorysu [m2] 2 722,98 361,49 360,78 362,20 
Počet poschodí 2 8 4 4 4 

Pokiaľ je do reportu zahrnutých viac modelov, potom výsledná tabuľka 
zobrazí výsledok pre priemernú, maximálnu a minimálnu hodnotu 
počítaného parametru. V tomto prípade boli vybrané dva modely s rovnakým 
počtom okien, dvier, balkónov a počtom poschodí, preto sa hodnoty Avg, Min 
a Max nelíšia. Je však zrejmé, že budovy majú odlišnú rozlohu aj nadmorskú 
výšku. Problémom je, že tabuľka nezobrazí, ku ktorej z týchto budov patrí 
vybraný parameter. 

Tabuľka 3: Výsledok reportu pre vybrané územie. 

Report N Sum % Avg/Mod. Min/Mod. Max/Mod. 

Rozloha chodníkov 94 9 844,67 37,60 104,73 4,69 1 364,38 
Rozloha parkovísk 8 3 753,98 14,33 469,25 127,74 1 491,33 
Rozloha ciest 1 128,92 0,49 128,92 128,92 128,92 
Rozloha ostat. 
spevnených plôch 

35 12 453,20 47,56 355,81 30,48 1 342,85 

Celková rozloha 
spevnej plochy 

138 26 180,77 100,00 189,72 4,69 1 491,33 

              
Rozloha zelene  105 25 587,14 49,42 243,69 4,78 5 824,98 
Rozloha spevnenej 
plochy   

138 26 180,77 50,57 189,72 4,69 1 491,32 

Celková rozloha  243 51 767,91 100,00 213,04 4,69 5 824,98 
Údaje o rozlohe sú uvedené v metroch štvorcových. 

     

Posledná tabuľka vyjadruje rozlohu jednotlivých typov povrchov 
z vybranej časti územia. Stĺpec s percentami vyjadruje, koľko percent 
z celkovej rozlohy zaberajú jednotlivé druhy povrchov. Riadok 4 v tabuľke 3 
označuje plochy, ktoré sú zastavané budovami. Hodnota vyjadrujúca rozlohu 
ciest je v tomto prípade nízka, pretože výber územia zahŕňa vnútroblok, 
v ktorom sa zrovna nevyskytuje cestná sieť, ale iba chodníky. Tieto údaje by 
sa dali využiť v kombinácií s ďalšími informáciami (napr. o druhu 
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vyskytujúceho sa porastu alebo tom, či sa jedná o pozemky vlastníctve 
mesta), napríklad pri údržbe mestskej zelene 
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6 PREVOD DO CITYGML 

Poslednou časťou tejto práce, bolo prevedenie vytvoreného modelu 
budov do formátu CityGML. Nakoľko CE nie je schopný vymodelované tvary 
priamo vyexportovať do tohto formátu, bolo potrebné tento prevod urobiť 
iným spôsobom. Vzhľadom k softvérovým možnostiam, bol pre túto úlohu 
zvolený program ArcMap/ArcScene s využitím nástroja 3DCIM CityGML 
Toolbox, ktorý je obsahom rozšírenia 3DCitiesProject pre ArcGIS. Postup 
prevodu vychádzal z informácií uvedených v [34]. Bohužiaľ z neznámeho 
dôvodu, sa nepodarilo výsledné modely previesť do formátu CityGML v takej 
podrobnosti, v akej boli vymodelované4. Nakoniec bol prevod zjednodušený 
tak, že výsledný súbor obsahoval geometriu stien, striech a pôdorysov budov. 

 
Obrázok 27: Potrebné časti 3DCIM GDB pre export budov do CityGML. 

Na tento prevod bolo potrebné vytvorené modely uložiť do 3DCIM GDB. 
Táto geodatabáza bola vytvorená pomocou nástroja Create 3DCIM File 
Geodatabase a jej štruktúra je znázornená na Obrázok 27. Aj keď CE 
umožňuje export výsledného modelu do ESRI FileGDB, tak celý model je 
vyexportovaný vo formáte multipatch, čo znemožňuje roztriedenie 
jednotlivých častí budovy do príslušných tried v rámci vytvorenej GDB. Preto 
bol zvolený taký postup, pri ktorom sa jednotlivé triedy z vytvoreného 
modelu exportovali postupne do samostatných SHP súborov. Postupovalo sa 
tak, že pravidlo, ktorým bol nadefinovaný výsledný model, sa na zvolených 
častiach pozmenilo pomocou funkcie NIL. Tá spôsobí, že tie časti geometrie, 
pre ktoré sa táto funkcia použije, sa nevykreslia, vytvorí tzv. Holes (diery), čo 
umožňuje ponechať vždy iba tie časti geometrie, ktoré sú v danom okamihu 
potrebné pre export ().  

Na to, aby sa jednotlivé časti zo zvolenej skupiny modelu, napr. 
WallSurface, od seba oddelili bolo ešte vytvorené modely previesť na tvary 
(nástroj Convert Models to Shapes) a tie od seba oddeliť (nástroj Separate 
Faces). Takto vzniknuté oddelené polygóny sa ďalej mohli exportovať do SHP 
súboru v zvolenom formáte. Prvky predstavujúce steny, strechy a pôdorys 
bolo potrebné uložiť vo formáte multipatch (vrstvy WallSurface, Roof, 

                                                 
4 Poznámka: Pri prevode do CityGML sa z neznámeho dôvodu nepodarilo previesť okná. 

Steny a strechy boli vyexportované bez problémov, ale polygóny okien sa nevyexportovali 
do výsledného súboru. 
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GroundPlate) a pôvodný vstupný polygón predstavujúci pôdorys budovy sa 
exportoval vo formáte PolygonZ (vrstva Building).  

 

Obrázok 28: Postupný export jednotlivých tried z CE. 

Takto vytvorené vrstvy sa nahrali do prostredia ArcMap, kde sa do 
tabuliek doplnili údaje potrebné pre prevod do CityGML. Každému prvku 
z vytvorených tried objektov boli určené potrebné identifikátory (BuildingFID 
a BuildingShellPartFID), ktoré vytvárali väzby medzi tabuľkou Building 
a BuildingShellPart. Pre vrstvy WallSurface, Roof a GroundPlate sa ešte 
doplnil stĺpec Type, v ktorom bolo definované, o aký typ prvku sa vo výslednej 
tabuľke BuildingShellPart bude jednať.  Tieto vrstvy sa následne importovali 
do vytvorenej databáze. Posledným krokom bol prevod tejto GDB pomocou 
nástroja CityGML Export  Export Building. Výsledok exportu bol zobrazený 
v programe FZK Viewer (viď Príloha č. 2). 

 

 

 

  

Roof 
WallSurface 

Obrázok 29: Nastavenie atribútov pre tiedy Building a BuildingShellPart. 
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7 ZHRNUTIE 

Pri spracovaní tejto práce bolo najviac pozornosti venovanej tvorbe 3D 
modelov panelových sústav vyskytujúcich sa v mestskej časti Nový Lískovec. 
Tieto budovy boli modelované aj s architektonickými prvkami jednotlivých 
fasád, ako sú okná, dvere a balkóny, na ktorých už sa nedefinovali ďalšie 
detaily (rámy okien, zábradlia atď.). Snahou bolo zachytiť všetky prvky 
a začleniť ich do pravidiel. Vyskytli sa však aj prípady, kedy nebolo možné 
daný objekt preskúmať zo všetkých strán, a preto sa na výsledných modeloch 
môžu objavovať miesta obsahujúce nesprávny prvok fasády.  

Keďže niektoré vstupné parametre boli určené len ako najlepší odhad, 
nakoľko niektoré oblasti neboli úplne zmapované, bolo by vhodné získať 
presnejšie hodnoty rozmerov, napríklad z projektovej dokumentácie alebo 
iných dostupných zdrojov. Okrem toho bola podrobnejšie vymodelovaná iba 
panelová zástavba a ostatné stavby vyskytujúce sa na území mestskej časti 
boli vymodelované len ako „krabice“. Ich výšky boli určené rovnako ako pre 
podrobné modely budov bez uváženia skutočného tvaru striech budov, a 
preto tieto výšky nie je možné považovať za najlepší odhad. V ďalšej práci by 
bolo potrebné určiť výšky týchto objektov iným spôsobom. 

Modelovanie stromov vychádzalo z vopred daných pravidiel, takže 
výsledný tvar stromu závisel na zvolenom rastlinnom druhu. Vo výslednom 
modeli bol použitý len obecný tvar stromov, takže všetky stromy vyzerajú 
rovnako, majú len rozdielnu výšku. Na to, aby sa výsledné modely stromov 
podobali skutočnosti, by sa musela do atribútov doplniť informácia aspoň 
o tom, či sa jedná o listnatý, ihličnatý strom alebo ker, prípadne doplniť údaje 
o konkrétnom rastlinnom druhu porastu. 

Pravdepodobne najproblematickejšou časťou modelu sú povrchy. 
Nakoľko rozhrania rôznych druhov povrchu, z časových dôvodov, vychádzajú 
len z kombinácie informácií v katastrálnej mape a v ortofotomape, nie je 
možné považovať výsledky uvedené v tabuľke 3 za úplne korektné. V ďalšej 
práci by bolo vhodné tieto rozhrania definovať presnejšie z nameraných 
údajov. Ani priebeh reliéfu terénu nie je na niektorých miestach úplne 
ideálny. Občas sa tu vyskytujú oblasti, ktoré sú rôzne zvlnené (hlavne 
v častiach na styku s budovami). Zjednodušeným riešením problému 
s terénnym reliéfom by mohla byť tvorba normalizovaného modelu mesta. 

Pri samotnom modelovaní v CE sa samozrejme vyskytlo aj niekoľko 
ďalších problémov. Jedným z nich bolo, že pokiaľ nebola správne 
naorientovaná základná hrana budovy (First Edge), tak sa vygeneroval model, 
ktorý mal jednotlivé časti stien vygenerované na nesprávnych miestach 
(Obrázok 17). Ďalej bolo potrebné vysledovať, či na niektorom z modelov 
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konkrétneho typu, nie sú umiestnené vchody, okná alebo balkóny na iných 
miestach než na ostatných budovách. 

Okrem týchto, v podstate jednoducho odstrániteľných problémov, má CE 
tú vlastnosť, že pokiaľ má vstupný polygón vo vnútri otvor, tak výsledný 
model sa vo výsledku generuje aj cez tento otvor. To spôsobovalo problémy 
hlavne pri modelovaní povrchov, kedy sa pri modelovaní chodníkov 
tvoriacich okruh prekryla oblasť obkolesená týmto modelom. Na to, aby sa 
tento problém odstránil bolo potrebné takéto polygóny porozdeľovať na 
vhodné časti.  
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8 ZÁVER 
 

Táto práca sa zaoberá procesom tvorby parametrického modelu mesta 
zo zadaných vstupných dát. Pre tvorbu výsledného modelu bol zvolený 
program CityEngine, ktorý je vhodný na modelovanie pomocou zadaných 
vstupných parametrov a nadefinovaných pravidiel, čím sa vytvárajú 
geometricky presné modely. Jednotlivé časti kódu je možné opakovane 
použiť, čo skracuje čas potrebný na modelovanie ďalších tvarov. Samozrejme 
rýchlosť vytvárania modelov závisí aj na schopnostiach konkrétneho 
používateľa a znalosti programovacieho jazyka. Výhodou zvoleného postupu 
modelovania je aj to, že na vytvorenie výsledného modelu nie je vždy nutné 
nové meranie oblasti, ale je možné využiť už dostupné informácie 
o rozmeroch z rôznych zdrojov.  

Určitou nevýhodou tohto procesu je, že CE neumožňuje priamy export 
výsledného modelu do formátu CityGML. Z tohto dôvodu je nutné výsledok 
najskôr vyexportovať do podporovaného formátu a následne zvoliť vhodný 
technologický postup, akým jednotlivé objekty roztriediť do tried podľa 
špecifikácie CityGML. Tento postup celú prácu komplikuje a časová náročnosť 
týmto krokom stúpa.  

Výsledný 3D model obsahuje modely jednotlivých budov, stromov 
a model povrchu. V rámci modelu je potom možné vyberať konkrétne 
objekty a zobrazovať k nim informácie. Predmetom ďalšej práce by mohlo 
byť dotvorenie detailnejších modelov tých objektov, ktoré sú zatiaľ vytvorené 
len v zjednodušenom stave a vyriešenie nedostatkov výsledného modelu, 
ktoré sú spomenuté v predchádzajúcej kapitole. Okrem toho by bolo vhodné 
doplniť sem aj ďalšie informácie, ktoré by zvýšili hodnotu výsledného modelu. 

Takýto model by sa dal využiť aj v oblasti mestského rozvoja, pri ktorom 
by mohol nájsť uplatnenie pri návrhu nových prvkov (umiestnenie novej 
stavby, rozširovanie komunikácií a pod.), kde by sa zmenou vstupných 
parametrov dalo sledovať, ako sa mení konečný stav krajiny a ich vhodnou 
voľbou docieliť požadovaný výsledok. Výsledné hodnoty z reportov, ktoré 
nesú informácie o druhu povrchu a ich rozmeroch, by sa dali využiť, napríklad 
pri údržbe mesta.  Z  modelu zástavby je možné zisťovať aj iné štatistické 
údaje, ku ktorým možno zaradiť maximálnu či priemernú výšku budov, 
rozsah výšky zástavby alebo jej percentuálne zastúpenie v danom regióne. 
Vizualizácia podrobného modelu uľahčuje prácu v procesoch hodnotenia 
pohľadov a umožňuje určiť, aká oblasť je viditeľná z konkrétneho miesta 
budovy.  
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Príloha č. 1 

I 

 

/** 
 * File:    Budova_v3.cga 
 * Created: 8 Oct 2017 10:15:02 GMT 
 * Author:  Demkova  
 */ 
 
version "2017.0" 
@Group("Building",1) 
attr Type = 1    
attr Height_1 = 14   
attr RH = 2     
attr FloorCount=4   
attr GF_Height = 3   
attr roof_tex = "textury/roof_kam_307_26.jpg" 
attr door_tex = "textury/door.jpg" 
 
@Group("Balcony",3) 
attr BD = 2.5    
attr BH = 2.5    
attr BW = 2.5    
 
@Group("Windows",2) @Range(1,4) 
attr WW1 = 2.5    
attr WH1 = 2.5    
attr WW2 = 2.5    
attr WH2 = 2.5    
attr WW3 = 2.5    
attr WH3 = 2.5    
 
@Group ("Colors",4) 
attr F_color = "#86b1c2"  
attr color2 = "#86b1c7"   
attr color3 = "#86b1c2"   
attr color4 = "#86b1c2"   
attr color5 = "#86b1c2"   
 
@Group ("Pomocné rozmery",5)  
attr FloorNumber = -1   
attr A1 = 1.7    
attr A2 = 2     
attr B = 1.3    
attr C = 0.4    
attr D = 0.2    
attr E = 1.8    
 
@Hidden 
attr ID ="" 
attr BLDG_ID = "BuildingID_" + ID 
 
@StartRule 
B2_1 --> 
 extrude (world.y, Height_1-RH) 
 comp (f) { top: RoofB2 |  
   street.front=FrontFacadeB2.1| 
   street.back=BackFacadeB2.1| 
   street.left=SideFacadeB2.1| 
   street.right=SideFacadeB2.1} 
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II 

 

RoofB2 --> 
 case (FloorCount > 5): extrude (RH) 

color (0.5,0.5,0.5) 
 setupProjection 
(0,scope.xz,scope.sx,scope.sz) 

texture (roof_tex) 
projectUV (0) 
RoofB2.1 

else: Roof  
 
Roof --> 
 extrude (RH) 
 setupProjection (0,scope.xz,scope.sx,scope.sz) 
 texture (roof_tex) 
 projectUV (0) 
 
RoofB2.1 --> 
 comp (f) {top=RoofTop|side:X.} 
 
RoofTop --> 
 split (x) {6.5:X.| 
    5: split (y) {5.7:X.| 
            4.7:BoxB2| 
            ~5:X.}| 
        ~7:X.} 
 
BoxB2 --> 
 extrude (world.y,2.5) 
 comp (f) {top=extrude (RH) X.| 
 left=LFaceB2| 
 right=RFaceB2| 
 side: color(F_color) Wall} 
 
LFaceB2 --> 
 color (F_color) 
 split (y) {~1.5:Wall| 

 0.5: split(x) {~0.5: Wall| 
         0.5:Window| 
      1:Wall| 
         0.5:Window| 
        ~0.5:Wall}| 
   0.5:Wall} 
 
RFaceB2 --> 
 color (F_color) 
 split (x){~0.5:Wall| 
       1.2: split (y) {0.1:Wall| 2: Door|~0.2:Wall}| 
      ~0.5:Wall} 
 
FrontFacadeB2.1 --> 
 split (y) { ~GF_Height:FGroundfloorB2.1| 
     {WH1+1.3:FUpperFloorB2.1}*| 
           ~C:color (F_color) 
             Wall} 
 
FGroundfloorB2.1 --> 
case (Type==3): 
 BGroundfloorB2.3 
else: 
 color (color2) 
 split (x) { ~D:Wall|{~(A1+WW1):Tile0}*|~D:Wall}  
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III 

 

 
FUpperFloorB2.1 --> 
 set (FloorNumber,split.index) 
 FFloorB2.1 
 
FFloorB2.1 --> 
case (Type==3): split (x)  {   ~D: color (F_color) Wall| 
     ~(0.8+BW): BTile2.2| 
         {~(A1+WW1):color (F_color) Tile1}| 
     ~(0.8+BW): BTile2.2| 
       ~D: color (F_color) Wall} 
case (FloorNumber==1):split (x)  {      ~D: color (F_color) Wall| 
         ~(0.8+BW):BTile2.2| 
           {~(A1+WW1):color (F_color) Tile1}| 
           ~(A1+WW1):color (F_color) ETileB2.1| 
              ~(A1+WW1):color (F_color) Tile1| 
          ~(0.8+BW):BTile2.2| 
            ~D: color (F_color) Wall}  
else: split (x) {  ~D: color (F_color) Wall| 
       ~(0.8+BW):BTile2.2| 
      {~(A1+WW1):color (F_color) Tile1}| 
       ~(0.8+BW):BTile2.2| 
    ~D: color (F_color) Wall}  
  
ETileB2.1 --> 
 split (x) {~1: Wall| 
      1.6: Door| 
      ~1.5: Wall} 
 
BackFacadeB2.1 --> 
 split (y) {~GF_Height:FGroundfloorB2.1| 
      {WH1+B:BUpperFloorB2.1}| 
        ~C:Wall}   
 
BUpperFloorB2.1 --> 
 set (FloorNumber,split.index) 
 split (x)  {   ~D: color (F_color) Wall| 
    ~(0.8+BW): BTile2.2| 
      {~(A1+WW1): color (F_color) Tile1}| 
    ~(0.8+BW): BTile2.2| 
      ~D: color (F_color) Wall}  
 
BTile2.2 --> 
case (FloorNumber == FloorCount): split (y) {0.1:Balcony2| 
          ~1:color (F_color) 
Tile1| 
            0.1:color (1,1,1) Top}  
else: split (y) {0.1:Balcony2| 
   ~1:color (F_color) Tile1} 
 
SideFacadeB2.1 --> 
  split (y) {~GF_Height: color(color2)  
      Wall| 
     {(B+WH1): SideFloorB2.1}| 
       ~C: color(F_color)  
               Wall} 
Top --> 
 s('1,'1,BD+0.2)  
 t(0,0,0)  
 center(x) 
 i("builtin:cube") 
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Balcony2 --> 
 color (color3) 
 s('1,BH,BD)  
 t(0,0,0)  
 i("builtin:cube") 
 split (y) {0.1: BalconyFloor2| 
   ~1: RailingBox2} 
       
BalconyFloor2 --> 
 color (color3) 
  
RailingBox2 --> 
 comp(f){front=Rail2|left=Rail3|right=Rail3} 
 
Rail2 --> 
 s('1,BH,0.1)  
 t(0,-0.1,0)  
 center(x) 
 i("builtin:cube")  
 
Rail3 --> 
 color ("#FFFFFF") 
 s('1,B+WH1-0.1,0.1)  
 t(0,0,-0.1)  
 center(x) 
 i("builtin:cube") 
  
SideFloorB2.1 --> 
 color(F_color) 
 split (x) {~6.5: Wall| 
   WW2: split (y) {~0.1: Wall|WH2:Window|~0.1:Wall}| 
     E: Wall| 
   WW2: split (y) {~0.1: Wall|WH2:Window|~0.1:Wall}| 
       ~6.5: Wall} 
 
Tile0 --> 
 split (x) {~0.7: Wall|  
   0.8: split (y) {~2: Wall| 
        0.5: Window| 
       ~0.2:Wall}| 
   0.4:Wall| 
   0.8: split (y) {~2: Wall| 
        0.5: Window| 
        0.2:Wall}| 
   ~0.7: Wall} 
 
Wall --> 
 s('1,'1,0.4)  
 t(0,0,-0.4)  
 i("builtin:cube:notex") 
  
Tile1 --> 
 split (x) {~A1/2: Wall|  
    WW1: split (y) {~B/2: Wall| 
      WH1: Window| 
          ~B/2: Wall}| 
       ~A1/2:Wall} 
   
 
 



Príloha č. 1 

V 

 

Window --> 
 s('1,'1,0.1) 
 t(0,0,-0.3) 
 i("builtin:cube") 
 color ("#31AED7") 
 set(material.opacity,0.8) 
 set(material.reflectivity, 0.5) 
 set(material.specular.r, 1) set(material.specular.g, 1)    
     set(material.specular.b, 1) 
    set(material.shininess, 10) 

 

 

Ukážka výsledného modelu budovy (vpravo) vytvoreného pomocou vyššie 

uvedeného pravidla zo vstupného polygónu (vľavo). 



Príloha č.2 

 

 

 

Ukážka 3D modelu spracovávanej časti mesta (ArcScene) 

 

 

Ukážka 3D modelu zástavby (FZK Viewer) 


