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ANOTACE Diplomová práce se zabývá převodem geodat do prostředí virtuální reality. Cílem práce je vytvoření časové animace vývoje zástavby Třineckých Železáren, a.s., ve virtuální realitě, kterou bude možné prohlížet pomocí virtuálních brýlí. V práci je popsán celý postup, od výběru vhodných nástrojů až k realizaci a otestování modelu. 
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ANOTATION 

The master thesis is focused on conversion of geodata into the virtual reality 

environment. Thesis goal is to create time animation of development of Třinecké Železárny, a.s. in virtual reality, with possibility to view with virtual reality headset. 
Thesis contains whole proces of work from choice of suitable tools to realisation and 

testing of the model. 
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1 ÚVOD 

Cílem této diplomové práce je vytvoření animace dokumentující výstavbu 
a vývoj jednotlivých objektů na území areálu Třineckých Železáren, a.s. TŽ . Tato 

animace by měla být připravena tak, aby ji bylo možné spustit a prohlížet ve virtuální 
realitě.  Pro splnění tohoto cíle bylo nutné na prvním místě zjistit, co vše je potřeba pro vytvoření takovéto animace, to znamená nastudovat současný stav řešené 
problematiky. Tomuto je věnována kapitola . Bylo potřeba vhodným způsobem připravit data o vývoji areálu TŽ. Časové složce geodat se proto věnuje 

podkapitola 2.1, ve které je uvedeno jakým způsobem je možné k časové složce geodat přistupovat. V kapitole 2.1.1 jsou popsány možnosti modelování budov, protože tato práce se soustředí na vývoj zástavby.  Kapitola 2.2 se věnuje virtuální realitě, v podkapitole 2.2.1 jsou uvedena a popsána vybraná zařízení tzv. virtuální brýle , která jsou schopna virtuální realitu uživateli zprostředkovat. V části .2.2 jsou popsány softwarové prostředky, takzvané herní enginy, které umožňují tvorbu aplikací, zejména počítačových her, schopných s virtuálními brýlemi komunikovat. 

Podkapitola 2.3 popisuje datové formáty, pomocí kterých je možné trojrozměrné modely objektů reprezentovat.  Třetí kapitola obsahuje popis celého procesu převodu dat z mapových 
(a i jiných  podkladů až na výslednou animaci. Jsou zde uvedeny různé možnosti zpracování, spolu s odůvodněním zvoleného postupu V podkapitole .  je krátce shrnuta historie Třineckých Železáren a za ní následuje vymezení lokality, která bude 
v této práci zpracována. V podkapitole 3.2 jsou uvedena všechna data, společně 
s uvedením jejich typu a dalších vlastností , která byla pro tuto práci získána 
a použita. Podkapitola 3.3 popisuje technické a programové vybavení použité při zpracování dat a tvorbě animace. Další podkapitola – 3.4 – je věnována postupu zpracování geodat. Je zde uveden použitý datový model, postup převodu mapových podkladů do geodatabáze a následná tvorba animace, nejprve v prostředí GIS 

softwaru. Následuje popis všech potřebných kroků, které byly učiněny pro export dat 

z GIS a jejich import do použitého herního enginu. V závěru kapitoly 3 je vysvětlen 
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způsob, kterým byla vytvořena D animace v prostředí zvoleného herního enginu, 

a následuje popis přípravy animace pro použití ve virtuální realitě a její následné otestování.  
V kapitole  jsou popsány získané poznatky o použitém postupu, a jeho výhody 

a omezení, které byly v průběhu práce zjištěny. Výsledek práce může poskytnout zajímavý náhled na historii a vývoj Třineckých Železáren, a mohl by být využit touto společností například k prezentačním účelům.  
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY Pro sofistikované zpracování daného úkolu je nezbytné se nejdříve seznámit 
s problematikou uchovávání časových údajů v geografických informačních systémech 
(GIS) a nakládání s nimi, s existujícími možnostmi převodu geodat do 3D formátů, 
s vhodnými zařízeními pro virtuální realitu VR) a s programy, pomocí kterých lze pro tato zařízení vytvářet obsah. Použití virtuální reality v oboru GIS, a stejně tak mnoha jiných, je v současné době ve svých začátcích. Avšak každý, kdo si jednou nasadí virtuální brýle a rozhlédne se po virtuálním světě, musí nevyhnutelně přemýšlet nad otázkou, co vše je ve světě virtuální reality možné. S rostoucí popularitou a dostupností brýlí pro virtuální a rozšířenou realitu bude v blízké budoucnosti přibývat nápadů jak si pomocí těchto zařízení zjednodušit či zpříjemnit každodenní život. Protože virtuální a zvláště rozšířená realita je nevyhnutelně spjata s reálným světem, musí využití reálných dat a zvláště geodat v tomto odvětví nabývat na významu.  Pro vytvoření i nejjednodušší prohlídky ve virtuální realitě není potřeba nic menšího než vytvořit virtuální svět. Tvorbou virtuálních světů se zabývá celé odvětví zábavního průmyslu a tím jsou počítačové hry, nebo raději obecně videohry. Nejlepšími nástroji pro tvorbu virtuálních světů jsou proto tzv. herní enginy.  Možností, jak vytvořit model reálného světa v tom virtuálním, je stejně mnoho 
jako tvůrců počítačových her a vybraný způsob závisí na použitém vybavení, rozpočtu 
a účelu vytvářeného modelu. Existuje mnoho počítačových her vydaných různými společnostmi, které zachycují s větší nebo menší mírou věrnosti skutečný svět. Jako příklad může posloužit hra Assasin’s Creed: Syndicate na obrázku .  

 

Obrázek 1: Náměstí Trafalgar square ve hře Assassins Creed: Syndicate a ve skutečnosti [1] 
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Problémem je, že prostorová data jsou uchovávána v geodatabázích či souborech ve formátech, které jsou herním enginům většinou úplně cizí. Ty pracují 
s již hotovými modely objektů reálného světa vytvořenými ve specializovaných 
programech pro tvorbu 3D grafiky. Proto je vhodné použít jako společný jmenovatel právě D modely objektů vytvořených z původních geografických dat. Převod geodat 
na 3D modely je v současnosti nejlépe podporován v programu CityEngine společnosti ESRI, který umožňuje například z polygonové vrstvy v geodatabázi procedurálně vygenerovat i poměrně detailní modely budov - viz obrázek . [2] 

 

Obrázek 2: Procedurálně generované modely budov v Esri CityEngine [2] 

 Jiným řešením, které je dostupnější, protože je dostupné se studentskou licencí, 
je použití programu ArcGIS. Konkrétně se jedná o jeho část ArcScene s rozšířením 
3D Analyst, které umožňuje export geodat například do D formátu COLLADA. Jako zobrazení geodat ve virtuální realitě lze považovat i službu Google 
Earth VR, pomocí které si lze ve virtuální realitě prohlížet model zeměkoule, proletět se nad Alpami anebo nad modelem Velké čínské zdi. Kromě toho je možné procházet ° fotografie vytvořené pro službu Google Street View. Jen je škoda, že neexistuje možnost, jak přidat vlastní data. [3] 
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2.1 Geodata a jejich časová složka Čas je důležitou složkou kvality dat, která může být rozhodující vlastností prostorových dat. Může se jednat o kvalitu dat, dynamiku dat či trend. Tato časová složka prostorových dat může být velmi důležitá k pochopení procesů zachycených 
v datech. Celý vesmír se neustále vyvíjí, a proto by ani geodata neměla být chápána 
jako statická. Geografická data mohou zaznamenávat i dynamiku a často je právě čas důležitou informací k posouzení. Objekty mohou v průběhu času měnit tvar, velikost, umístění a také atributy. Ve skutečnosti se mnoho geografických jevů chová právě tímto způsobem. Jako příklady takovýchto jevů mohou posloužit přírodní sezónní změny, růst vegetace, růst populace anebo vývoj měst. [4] Existuje mnoho odvětví, které využívají anebo by mohly využívat časoprostorová data. Řadí se k nim například doprava, socioekonomické 
a demografické aplikace, výzkum změn životního prostředí, zdravotnictví 
a epidemiologie, multimédia, státní správa či obrana. Kromě těchto spíše tradičních oborů vede stále vzrůstající počet různých senzorů, ať už mobilních, nebo stabilně umístěných, ale podávajících informace v reálném čase, ke vzniku mnoha nových systémů, modelů a aplikací zpracovávajících tato data napříč různými obory. [5] 

Podle [5] je možno geodata rozlišit na základě jejich časové složky do několika 
skupin. 

a) Úroveň nula: Statická reprezentace 

Tato data obsahují pouze jediný stav skutečného světa. Vyjadřují téměř vždy nejaktuálnější stav z doby, ve které byla data zaznamenána. Interakce se systémem jsou „bezčasé“ ve smyslu, že pouze jediný stav je možné zaznamenat či získat. 
b) Úroveň jedna: Metafora snímku Tato úroveň používá přirovnání k pořízení snímku v jednom konkrétním časovém okamžiku. Pokud se více takovýchto snímků setřídí podle času, vzniká sekvence, pomocí které již je možné zachytit změnu. Problémem úrovně jedna je, že vzhledem ke statické přirozenosti jednotlivých „snímků“ nedokáže zachytit dynamické jevy jako zrození, změnu a smrt. Pomocí porovnání je pouze možné usuzovat, že určitý objekt vznikl v časovém intervalu mezi dvěma stavy. 
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c) Úroveň dvě: Životní čára objektu Úroveň dvě začíná přistupovat k problémům úrovně jedna. Jsou navrženy životní čáry objektů, které zachycují změny stavů konkrétního objektu a interakce mezi různými objekty. Tímto způsobem lze zachytit následující změny: 
 Vytvoření a vymazání zrušení  jsou momenty, kdy je objekt poprvé vytvořen a kdy je navždy odstraněn. 
 Zmizení a opětovné objevení se objektu jsou odlišné od vymazání 

a zrušení, protože tyto změny nejsou trvalé. 
 Prostorová změna zahrnuje transformace tvaru, velikosti a polohy 

objektu.  

 Neprostorová změna zahrnuje změnu atributů objektů, ať je to jeho název, barva nebo jakýkoliv jiný atribut, včetně klasifikace objektu 

do určité třídy. 
 Rozdělení a sloučení objektů nastává pokud objekt vytváří, anebo 

je vytvářen jiným objektem či objekty 

 Mereologická (částečná  změna je změna části objektu, která ovlivňuje 
stav celku. 

 Typologická změna objektů nastává, když se změní podmínky klasifikace datové sady. 
 

d) Úroveň tři: Události, akce a procesy Poslední úroveň této evoluce je založena na zaznamenávání všech i drobných změn ve smyslu komplexnosti událostí, akcí a procesů. Událostem, akcím a procesům je umožněno stát se plnohodnotnými entitami v systému. 
2.1.1 Modelování budov Tato práce se soustředí na vývoj zástavby, je proto nezbytné se blíže seznámit 
s modelováním budov. Model budov je možné zachytit v různé úrovni podrobnosti. Je možné se řídit standardem OGC (Open Geospatial Consortium) – datovým modelem 
CityGML. Podle datového modelu CityGML lze úroveň podrobnosti Level of Detail, neboli LoD  rozdělit do pěti kategorií. Úroveň LoD  je nejméně podrobná. Průnik budovy anebo její části s terénem je reprezentován pomocí horizontálního polygonu 
se známou a konstantní nadmořskou výškou. V další úrovni podrobnosti,  LoD , jsou budovy a jejich části reprezentovány pomocí vnějšího pláště budovy jako hranoly. 
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Základna a plocha střechy jsou vždy horizontální a stěny vždy vertikální. V LoD  je každá budova reprezentována jako zjednodušená kostra složená z horizontálních a vertikálních ploch a zjednodušeného tvaru střechy. Je tak možno znázornit různé prvky balkony, vikýře a komíny . Podrobnější úrovní je LoD , která zachycuje stejné prvky a stejným způsobem jako předchozí úroveň, pouze ve větších detailech. Také umožňuje modelovat okna a dveře jako rovinné tematické objekty. Poslední úrovní je 
LoD4, ve které jsou budovy reprezentovány pomocí geometricky podrobných vnějších i vnitřních ploch pláště a detailního tvaru střechy. Mohou být definovány všechny povrchy podlahy a stropy, vnitřní a venkovní stěny, vnitřní a vnější plochy střechy  a další pohyblivé i nepohyblivé objekty balkony, vikýře, komíny, interiér a nábytek . Ve všech úrovních podrobnosti je možné na modelované objekty aplikovat 
textury s odpovídajícím rozlišením. [6]  

 

Obrázek 3: Pět úrovní podrobnosti definovaných v CityGML [7] 
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2.2 Virtuální realita Pojem virtuální realita typicky vyjadřuje počítačové technologie, které používají tzv. náhlavní soupravy pro generování realistických obrazů, zvuků a jiných vjemů, 
pomocí kterých mohou uživatelé působit na virtuální objekty a podněty, které jsou modelovány jako objekty reálného světa. Prostředí virtuální reality je používáno 
v mnoha odvětvích, jako je kinematografie a zábava, zdravotnictví, konstruktérství, vzdělávání, trénink a další, protože poskytuje obklopující, pohlcující, interaktivní 
a cenově dostupné zážitky. [8] Základním prostředkem pro prožívání virtuální reality jsou tzv. virtuální brýle, nebo možná přesněji náhlavní soupravy pro virtuální realitu – anglicky virtual reality 

headset. Pomocí různých systémů používaných různými výrobci je sledována poloha hlavy uživatele, a na základě této polohy jsou vykreslovány obrazy virtuální reality pro každé oko zvlášť. Protože se virtuální realita v současné době těší neustále rostoucí popularitě a je stále více používána v počítačových hrách, staly se nejlepšími nástroji pro vývoj aplikací ve VR programy pro vývoj počítačových her, tzv. herní enginy. 
2.2.1 Technické a programové řešení pro VR Jak již bylo zmíněno, základním předpokladem pro virtuální realitu jsou virtuální brýle. Jejich hlavní komponentou je stereoskopický displej displej zobrazující obraz pro každé oko zvlášť pro zprostředkování prostorového vjemu) 

a neméně důležité jsou senzory snímající pohyby polohu  hlavy uživatele pomocí gyroskopů, akcelerometrů a dalších řešení . Další důležitou součástí jsou optické čočky, které zajišťují transformaci obrazu displeje umístěného velmi blízko k oku uživatele na celé zorné pole a vytvářejí tak obklopující zážitek. Nejdůležitějším parametrem virtuálních brýlí je latence neboli reakční čas. Pokud systém reaguje na pohyby hlavy příliš pomalu, může způsobit uživateli 
nevolnosti, tzv. nemoc z virtuální reality, která je podobná mořské nemoci a je způsobena stavem, kdy vizuální vjemy nesouhlasí s ostatními smysly. Velmi důležité je také dostatečně vysoké rozlišení displeje zařízení, který je pomocí optických čoček roztažen do širokého zorného pole. Vysoké nároky jsou také kladeny na samotné 
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čočky, které musí mít správnou konstrukci, aby se předešlo únavě očí při zbytečném přeostřování pohledu. [9] Současné virtuální brýle je potřeba rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří prozatím ještě  kabelová zařízení, která se připojují k počítači nebo herním konzolím a obsahují vlastní displej s vysokým rozlišením. Patří k nim zejména HTC Vive a Vive Pro, Oculus Rift a Sony Playstation VR. Druhou skupinou jsou zařízení, která jsou bezkabelová a k zobrazování používají mobilní telefon, který se vloží dovnitř přístroje. Patří k nim například Google Cardboard, Google Daydream a Samsung 
Gear VR. Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma skupinami je kvalita vnímaného virtuálního prostředí. Mobilní zařízení neposkytují takový grafický výkon, jako výkonné herní grafické karty PC a herních konzolí. Neumožňují ani realistický pohyb ve virtuální realitě pomocí sledování polohy uživatele v místnosti. Na druhou stranu tato zařízení lze pořídit za zlomek ceny kabelových přístrojů. Ke vstupu do virtuální reality je kromě samotných virtuálních brýlí potřeba počítače ať už PC, herní konzole či mobilního telefonu , na kterém je spuštěna aplikace obstarávající obsah a interakci s virtuální realitou. Pro tuto interakci mohou být používána další připojitelná zařízení, zejména ruční ovladače umožňující 
manipulaci s předměty, či simulující různé nářadí a zbraně. 
HTC Vive / HTC Vive Pro 

V současnosti nejpopulárnější zařízení pro virtuální realitu vytvořené společnostmi HTC a Valve Corporation. HTC Vive zahrnuje virtuální brýle s rozlišením 

1080 x 1200 pixelů na každé oko , kamerou a pohybovými senzory. Součástí systému jsou také dvě základní stanice vysílající infračervené (IR) paprsky, pomocí kterých je určována poloha jak náhlavní soupravy, tak dvou ovladačů – viz obrázek 4. Rozmístěním základních stanic v prostoru se vymezuje jakési hřiště, které může být rozměrů až  x 3m. [10] V takto vymezeném prostoru je sledován pohyb hlavy uživatele pohybujícího se ve virtuální realitě, a samozřejmě také ovladačů, pomocí kterých může uživatel na virtuální realitu působit. Kamera zařízení umožňuje uživateli nahlédnout do reálného světa a například se tak vyhnout překážkám. 
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Kamera je nicméně pouze jedna a není proto možné zobrazovat skutečný svět 
stereoskopicky například pro rozšířenou realitu. Zařízení se pomocí tzv. Link Boxu připojuje k počítači, na kterém je potřeba mít nainstalovaný Steam platforma pro digitální distribuci her společnosti Valve Corporation , konkrétně aplikaci 
SteamVR. [11] Doporučené požadavky na tento počítač jsou uvedeny v Tabulka 1.  

 

Obrázek 4: HTC Vive [12] 

Tabulka 1: Doporučené požadavky na počítač pro HTV Vive a HTC Vive Pro [13] 

 VIVE VIVE Pro 

Procesor Intel™ Core™ i -4590 nebo AMD FX™  nebo lepší Intel® Core™ i -4590 nebo AMD FX™  nebo lepší 
Grafická karta NVIDIA GeForce™ GTX  nebo AMD Radeon™ RX  nebo lepší NVIDIA® GeForce® GTX  nebo AMD Radeon™ RX  nebo lepší 

Paměť  GB RAM a více  GB RAM a více 

Video výstup 1x HDMI 1.4 port, nebo 

DisplayPort 1.2 

DisplayPort 1.2 

USB 1x USB 2.0 port 1x USB 3.0 port 

Operační 
systém 

Windows™  SP , Windows™ . , Windows™  

Windows® . , Windows®  

Novinkou v roce  jsou virtuální brýle HTC Vive Pro. Oproti předchozí verzi mají displej s vyšším rozlišením  x  pixelů pro každé oko , také druhou 
kameru, která již umožňuje zobrazovat realitu stereoskopicky, dále připojitelná sluchátka a další zlepšení. Doporučená specifikace počítače potřebného k používání 
HTC Vive Pro je v tabulce 1. 
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Oculus Rift Dalším velice populárním zařízením pro virtuální realitu je Oculus Rift, vyvinuté 

společností Oculus VR, LLC. Rozlišení virtuálních brýlí je  x  pixelů. 

S virtuální realitou je možno interagovat pomocí dvou ručních ovladačů Oculus 
Touch. Systém určování polohy funguje, dá se říct, na opačném principu než 
u zařízení HTC Vive. Na virtuálních brýlích a ručních ovladačích jsou umístěny diody, které vysílají signál a jsou snímány pomocí dvou nebo tří stabilně umístěných senzorů, které jsou v podstatě kamery. [14] Tento systém umožňuje snímat polohu uživatele v prostoru o velikosti 1,5 x 1,5 m – s použitím dvou senzorů až ,  x 2,5 m 

s použitím tří senzorů. [15] Zařízení Oculus Rift zobrazuje obrázek 4. Pro používání zařízení je potřeba výkonného počítače doporučená specifikace je v tabulce 2) 

s nainstalovaným softwarem Oculus. 

 

Obrázek 5: Zařízení Oculus Rift [16] 

Tabulka 2: Doporučená specifikace počítače pro Oculus Rift [17] 

Grafická karta NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 nebo lepší 
Alternativní grafická karta NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290 nebo lepší 

Procesor Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X nebo lepší 
Paměť 8 GB paměti RAM nebo více 

Video výstup Video výstup kompatibilní se specifikací HDMI 1.3 

USB porty 3 porty USB 3.0 a 1 port USB 2.0 

Operační systém 64bitový systém Windows 7 SP1 nebo novější 
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Sony PlayStation VR Sony PlayStation VR je zařízení určeno pro herní konzoli PlayStation , 
vyrobeno společností Sony Interactive Entertainment. Rozlišení displeje je 
960 x  pixelů na každé oko, zařízení je vybaveno sluchátky a mikrofonem. Pro určování polohy uživatele je používána kamera PlayStation Camera s duálními 
objektivy a D hloubkovými snímači, která sleduje polohu soupravy pomocí devíti indikátorů LED umístěných na přední a zadní straně soupravy. Tato kamera snímá oblast rozměrů přibližně ,  x  m. Kromě samotných virtuálních brýlí je nabízeno několik typů ovladačů, kterými je možné sadu rozšířit. PlayStation VR společně 
s kamerou a dvěma ovladači je zobrazena na obrázku 6. [18] [19] 

 

Obrázek 6: PlayStation VR [20] 

 

Zařízení pro mobilní telefony Kromě výše popsaných systémů existují i levnější možnosti jak zažít virtuální realitu. Tato řešení používají jako zobrazovacího zařízení mobilní telefon. Hlavní nevýhodou těchto zařízení je omezené sledování polohy, pohyby hlavy jsou zjišťovány pouze pomocí gyroskopů a akcelerometrů v mobilním telefonu. Samsung Gear VR je zařízení společnosti Samsung, které bylo vyvinuto ve spolupráci se společností Oculus. Funguje s různými typy telefonů Samsung Galaxy. 
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Obrázek 7: Samsung Gear VR [21] 

 Google Daydream View je zařízení vyvinuté společností Google. Zajímavé je použitým materiálem, není totiž, jak by se dalo čekat, plastové, ale je vyrobeno 
z měkké látky, což zvyšuje komfort při používání. Je kompatibilní s několika mobilními telefony různých výrobců s dostatečným výkonem. Je také připravovaná nová řada Google Daydream, kde se bude jednat o samostatný výrobek, bez nutnosti vkládat mobilní telefon. 

 

Obrázek 8: Google Daydream View [22] Dalším zařízením, které určitě stojí za zmínku je Google Cardboard.  Pro tento výrobek se může zdát slovo „zařízení“ možná až příliš silné, v základním provedení jde totiž o skládanku z kartonu se dvěma optickými čočkami. Po poskládání, které je možné provést svépomoci, a po vložení mobilního telefonu však funguje jako plnohodnotné zařízení, pomocí kterého lze zažít virtuální realitu. 
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Obrázek 9: Google Cardboard [23] Kromě těchto několika nejznámějších zařízení existuje mnoho jiných a jejich počet bude stále stoupat, avšak věnovat se každému z nich, byť jen krátce, je mimo rozsah této práce. 
 

2.2.2 Herní enginy podporující VR Herní engine je nejjednodušeji řečeno software, ve kterém vzniká počítačová hra. Obsahuje nástroje, funkce a jiné prvky, které mohou být opakovaně použity pro vývoj různých druhů her. Hlavní součástí je obvykle výkonný renderovací vykreslovací  engine, který umožňuje vizualizace komplexních, vysoce detailních scén v reálném čase a ve D. Obvykle poskytují také skriptovací rozhraní a fyzikální 
engine, který umožňuje provádět simulace fyzikálních soustav a například detekuje kolize pevných těles. Dalšími součástmi herních enginů bývají enginy pro zvuk 

a animaci, umělou inteligenci a síťování, což umožňuje vývoj sofistikované 
interaktivity. [24] Herních enginů existuje veliké množství. [25] Všechny, které jsou určeny pro vývoj D aplikací umožňují import D modelů v různých formátech, což je předpoklad pro vývoj jakékoliv D počítačové hry a v každém z nich je možné s těmito modely různými způsoby manipulovat. 

V následujících podkapitolách jsou krátce představeny vybrané herní enginy 
s nástinem jejich hlavních vlastností. 
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Unity Unity je multiplatformní herní engine vyvinutý společností Unity Technologies. 
Poskytuje množství nástrojů pro návrh „pohlcujících zážitků a herních světů“ stejně jako řadu vývojových nástrojů pro implementaci herní logiky.  Podporuje vývoj jak D tak D aplikací, poskytuje rozhraní pro tvorbu uživatelského rozhraní pro vytvářenou 
hru, fyzikální engine pro tvorbu realistických simulací a mnoho dalších funkcí 
a nástrojů. [26] Vývojové prostředí Unity je dostupné pro platformy Windows a Mac. Vytvořené aplikace je možno spustit na desktopových systémech Windows, OSX(MacOS), Linux, dále také na mobilních systémech Windows Phone, iOS, Android, BlackBerry  
a velkým množstvím jiných platforem, které se neustále rozšiřuje na základě hesla „Vytvoř jednou, spusť kdekoliv“.  Mezi podporovaná zařízení pro VR patří Oculus Rift, 

Google Cardboard, Android & iOS, Steam VR PC & Mac, Playstation VR, Gear VR, 

Windows Mixed Reality, Daydream a Apple AR Kit. [27] 

 

Obrázek 10: Vývojové prostření Unity [28] Herní engine Unity je dostupný na několika licenčních úrovních.  Osobní licence je zdarma a obsahuje všechny hlavní funkce potřebné pro vývoj her. Vyšších úrovní licencí Plus/Pro/Enterprise  je potřeba v případě ročního příjmu ze hry vyššího než 
100 000 USD.  Tyto licence obsahují také pokročilé nástroje pro sledování výkonu nebo analýzy. 

Předností tohoto herního enginu je existence „Asset Store“ což je obsáhlý katalog prvků, které je možno použít při vývoji vlastních her.  Obsah tohoto katalogu 
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tvoří nejrůznější díla, modely, skripty a nástroje, které jsou k dispozici ať už za 
poplatek anebo zdarma. Další výhodou enginu Unity je jeho přívětivost pro začátečníky. Existuje veliké množství návodů a tutoriálů, od seznámení se základními prvky prostředí 
(viz obr. 10), přes tvorbu jednoduchých her pomocí předpřipravených prvků až po pokročilé techniky. Používané nástroje jsou dobře popsány v dokumentaci, 

a v případě problému je díky široké uživatelské základně možno rychle nalézt odpovědi a nápovědy k jejich řešení. Unity dokáže pracovat s D modely ve formátech .fbx, .dae (Collada), .dxf, .obj 

a .skp. Kromě těchto souborů podporuje také vnitřní formáty grafických programů 
Max, Maya, Blender, Cinema4D, Modo, Lightwave a Cheetah3D. Mezi hry vytvořené v Unity patří tituly jako Kerbal Space Program simulátor vesmírných letů , Hearthstone karetní hra , Rust survival , Wasteland 2 (RPG) nebo 

Battlestar Galactica Online prohlížečová hra . Hry vytvořené v tomto enginu pro virtuální realitu jsou například The Lab anebo Job Simulator. 

 

CryEngine CryEngine je určen pro vývoj D aplikací a zakládá si na velmi pokročilém renderovacím enginu. Cílem CryEngine je dle producentů vytvořit nejvýkonnější herní engine ve videoherním průmyslu a poskytnout tvůrcům po celém světě nástroje 
k jeho využití pro vytváření herních zážitků světové třídy, nezávisle na rozpočtu nebo 
velikosti týmu. [29] CryEngine vyvinula společnost Crytek GmbH. Jeho poslední verze – 

CRYENGINE V  (viz obr. 11) podporuje platformy Windows PC, Xbox One, 

Playstation 4 a Oculus Rift. [30] 



KRZYSZTOF SZTURC: Příprava geodat pro model virtuální reality a tvorba časové animace na příkladu vývoje zástavby TŽ, a.s. 

2018  24 

 

Obrázek 11: Editor CryEngine [31] Poslední verze V  je poskytována zdarma za podmínky, že roční příjmy 
z vytvořené hry nepřesahují €/$, v opačném případě tvoří licenční poplatek % 
z příjmů. Součástí tohoto enginu je také CryEngine Marketplace, což je služba nabízející různé druhy připraveného obsahu, jako například D modely, materiály a shadery, animace, pluginy, zvukové efekty a jiné. Do programu je možno importovat D soubory ve formátech .fbx, .dxf, .dae, .obj 
a .3ds.  Mezi nejznámější hry vytvoření pomocí CryEngine jsou Kingdom Come Deliverance akční RPG , FarCry akční FPS , Crysis(FPS), anebo ArcheAge(MMORPG). Pro VR byly vytvořeny například hry Robinson: The Journey anebo The Climb. 

Unreal Engine Unreal Engine  je kompletní soubor vývojářských nástrojů vytvořených herními vývojáři pro herní vývojáře. Umožňuje vývoj jako her pro mobilní telefony, vysoce věrných zážitků ve VR i konzolových her. Mezi podporované platformy patří  Windows PC, PlayStation 4, Xbox One, 

Mac OS X, iOS, Android, VR (SteamVR/HTC Vive, Oculus Rift, PlayStation VR, 

Google VR/Daydream, OSVR a Samsung Gear VR), Linux, SteamOS, a HTML5. Unreal Editor je možné používat ve Windows, OS X a Linux. 
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Obrázek 12: Unreal Engine 4 Editor [32] Zvláštní pozornost upoutala možnost Unreal Editoru připravovat hry pro virtuální realitu přímo pomocí virtuální reality. Je tak možno okamžitě vnímat připravovanou scénu tak, jak je zamýšlena. Unreal Engine je poskytován zdarma za podmínky, že čtvrtletní příjmy 
z vytvořené hry nepřesahují $, v opačném případě tvoří licenční poplatek % 
z příjmů. Podobně jako u Unity Asset Store a u CryEngine Marketplace existuje služba Unreal Engine Marketplace, kde je možno zakoupit či získat zdarma různé připravené části her. 

Unreal Engine podporuje import 3D souborů pouze ve formátu .fbx. Mezi mnoho úspěšných herních titulů patří například  Unreal Tournament akční FPS , Gears of war taktická střílečka , Borderlands RPG střílečka , Mass 

Effect(RPG), Mirrors Edge akční adventura , Astroneer budovatelská adventura), 

a Player Unknown's Battlegrounds multiplayerová střílečka . Mezi hry vytvořené pro VR patří například Everest VR, Lightblade VR anebo The Solus Project. 
Urho3D Urho D je bezplatný, lehký, multiplatformní D a D open-source herní engine dostupný pod licencí MIT svobodná licence vytvořená na Massachussettském tichnologickém institutu . 

https://www.slant.co/topics/2202/viewpoints/6/~game-engines-for-virtual-reality-development~urho3d
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Obrázek 13: Prostředí enginu Urho D [33] Jde o dobře zdokumentovaný herní engine s přístupným zdrojovým kódem 
a množstvím příkladů. Nicméně nástroje nejsou připravené tak uživatelsky přívětivě jako u komerčních herních enginů, také komunita je mnohem menší. Podporuje 
platformy Windows, Linux, macOS, iOS, tvOS, Android a Raspberry Pi. Podpora 

VR není nijak výrazná, nicméně existuje. [34] [35] Urho D dokáže importovat širokou škálu D formátů, z těch známějších například .fbx, .dae, . ds, .blend anebo .dxf. [36] Příkladem her vytvořených v tomto enginu můžou být Hellbreaker (FPS) nebo 

Infested (horror). 

Torque3D Torque D je open source herní engine. Je vybaven plnou sadou nástrojů pro vytváření vysoce kvalitních her a simulací. Podporuje platformu Windows a webové prohlížeče. Mezi podporovaná zařízení pro VR patří přinejmenším 
Oculus Rift. [37] [38] Torque D obsahuje výkonný renderovací engine s pokročilými možnostmi, stejně tak spolehlivé zázemí pro tvorbu síťových her a také pokročilý fyzikální engine. Jeho součástí je editor pro úpravu různých druhů herních prvků – viz obr. 14.  

https://www.slant.co/topics/2202/viewpoints/3/~game-engines-for-virtual-reality-development~torque3d
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Obrázek 14: Prostředí Torque D [39] Torque podporuje import souborů ve formátu .dae COLLADA . Pomocí Torque D byly vytvořeny například následující hry: Life Is Feudal: MMO simulátor středověkého světa , Frozen Cortex(strategie), Airship Dragoon(strategie) 

nebo Villagers & Heroes (MMO). 

Blender Game Engine 

Belnder Game Engine je součástí open source softwaru Blender pro modelování a vykreslování D počítačové grafiky. Je nástrojem pro tvorbu 3D projektů, které 
je možno ovládat v reálném čase, od architektonických vizualizací a simulací 
po počítačové hry. Uživatel má přístup k výkonnému logickému editoru skládajícímu se z několika specializovaných komponent, tzv. „logických cihel“. Herní engine je úzce spjat 
s existujícím kódem softwaru Blender, což umožňuje rychlý přechod mezi tradičními modelovacími nástroji a funkcionalitou specifickou pro počítačové hry. V tomto 

smyslu může být efektivně používán ve všech oblastech vývoje počítačových her, 
od prototypování až k finálnímu vydání. Oproti ostatním i komerčním enginům 
to může být považováno za velikou výhodu. 
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Obrázek 15: Editor Blender Game Engine 

Blender Game Engine umožňuje tvořit obsah pro platformy Windows, macOS 
a Linux. Mezi podporovaná zařízení pro virtuální realitu patří Oculus Rift, CAVE systémy a jiné. [40] Blender Game Engine, jakožto součást D programu Blender umožňuje import souborů v mnoha formátech, například .obj, .gbx, . ds, .ply, .stl. Pomocí Belnder Game Engine byly vytvořeny hry Sintel The Game (adventura), 

Yo Frankie! arkáda , Tomato Jones (adventura) nebo KRUM – Edge Of Darkness akční . 
Godot 

Godot je dalším open source herním enginem s licencí MIT. Poskytuje velkou paletu nástrojů pro vytvoření her. Obsahuje fyzikálně založený D renderer 
s množstvím funkcí,  dále napřklad 2D engine a flexibilní animační systém. Vývojové prostředí (na obr. 15) je možno používat na systémech Windows, Linux a i jiných, vytvářet lze aplikace pro iOS, Android, Windows, MacOS, Linux 
a další, nebo pro webové prohlížeče. [41] 
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Amazon Lumberyard je poskytován zdarma, bez licenčních poplatků či předplatného. Platí se za použití spojených služeb AWS. 
Lumberyard podporuje platformy PC, Xbox One, PlayStation 4, iOS, a Android. Mezi podporovaná zařízení pro VR patří Oculus Rift, HTC Vive, OSVR, 

a PlayStation VR. [43] Import D modelů je možný z formátů .cfg a .fbx. Pomocí Lumberyard jsou připravovány hry Star Citizen vesmírný obchodní 
a bojový simulátor  nebo New World (MMO). 

Ostatní Kromě zmíněných existují desítky jiných herních enginů. Některé z nich nejsou vůbec dostupné veřejnosti, protože jsou vytvořeny a používány giganty herního průmyslu jako například Frostbite Engine (EA), Anvil (Ubisoft), anebo RAGE 

(Rockstar Games). Další herní enginy jsou nabízeny za poplatek a jsou používány menšími i většími vývojářskými týmy AppGameKit, CopperCube, HeroEngine nebo 
Autodesk Maya LT) anebo nepodporují VR vůbec, nebo velmi slabě (Source, 

Quake Engine).  

2.3 Formáty geodat používané v GIS a pro VR 

Jak je možno vidět z popisu herních enginů v předešlých kapitolách, jsou pro 

3D modely různých objektů nejčastěji používané datové formáty .dae (Collada), .fbx, 

.obj, .3ds, anebo .skp, .dxf, .blend, ale i další. Z druhé strany, mezi 3D formáty podporované GIS programy patří zejména CityGML, Collada anebo VRML. Následuje 
krátký popis těchto datových formátů. Na základě srovnání formátů použitelných v GIS a formátů vhodných pro použití 
v herních enginech se jeví jako nejvhodnější formát Collada. Pro tento formát existují nástroje k exportu z GIS, a lze jej jednoduše načíst do herního enginu. 

CityGML CityGML je otevřený standardizovaný datový model a výměnný formát 
k ukládání D modelů měst a krajiny. Je implementován jako aplikační schéma pro GML  a je oficiálním mezinárodním standardem podle OGC. 
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Ve své nejrozšířenější implementaci se datová sada CityGML skládá z textových souborů XML souborů  a případně dalších, obrázkových souborů, které jsou používány jako textury. Každý textový soubor reprezentuje část datové sady, buďto vymezené území, určitý druh objektů anebo určitou úroveň podrobnosti LoD . Struktura souboru CityGML je hierarchie, která se nakonec rozpadá 
na jednotlivé objekty a jejich atributy. Tyto objekty mají svou geometrii, která 
je popsána pomocí GML. Další důležitou implementací CityGML je D City DB, která ukládá CityGML v databázi. Typy objektů, které lze do CityGML uložit jsou členěny do následujících modulů:  

Appearance (vzhled) – textury, materiály a další typy 

Bridge (most) – struktury spojené s mostními konstrukcemi 
Building (budova) – exteriér ale i interiér budov 

CityFurniture vybavené města  – lavičky, pouliční osvětlení, dopravní značení a další 
CityObjectGroup - skupiny objektů jiných typů 

Generics obecné  – další typy, které nejsou explicitně definovány 

LandUse využití ploch - plochy vymezující oblasti s odlišným způsobem využití, jako například městské oblasti, zemědělské oblasti a další 
Relief reliéf  – tvar terénu 

Transportation (doprava) – silnice, železnice, náměstí 
Tunnel (tunel) – tunely a jejich části 
Vegetation (vegetace) – plochy s vegetací, nebo jednotlivé stromy 

WaterBody (vodstvo) – jezera, řeky, kanály a další [44] 

COLLADA Collada byla vytvořena firmou Sony Computer Entertainment jako oficiální formát pro PlayStation  a PlayStation Portable. Colladu je možné používat například 

ve 3D programech Maya, 3DS Max, SketchUp, Blender a dalších. Je také používána 
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jako výchozí D formát pro popis D modelů v programu Google Earth zapouzdřeno ve formátu .kmz  [45] Zkratka Collada znamená Collaborative Design Activity a představuje formát pro ukládání D objektů a animací. Je založena na otevřeném XML schématu, tj. lze 

ji snadno přečíst, vytvářet a editovat. Obvykle používá příponu .dae. Oficiální specifikace formátu collada je dostupná na [46]. Hlavními prvky, které reprezentují základní funkcionalitu a infrastrukturu schématu COLLADA kromě fyziky Physics  a efektů FX  jsou následující, seřazené 

alfabeticky: 

Animation – Animace popisuje transformace objektu anebo hodnoty v průběhu času. Běžným použitím animace je vytvoření iluze pohybu. Hierarchie animace obsahuje prvky popisující klíčové snímky keyframes  animace a její vzorkovací 
funkce. 

Camera – Kamera ztělesňuje zornici diváka, prohlížejícího si virtuální scénu. Kamera má pozici a orientaci ve scéně. Obsahuje prvky popisující optiku kamery a snímač. 
Controller – Controller ovladač  je zařízení nebo mechanismus, který řídí operace jiného objektu.  
Data Flow – Popisuje proud hodnot ze zdrojového datového pole. 

Extensibility – Obsahuje informace potřebné v konkrétním programu či platformě. 
Geometry – Geometrie kategorizuje vymezení geometrických informací. Obsahuje popis sítě mesh  anebo křivky. 
Lighting – Deklaruje zdroje světla, osvětlující scénu. Podporuje okolní osvětlení 

(z okolí, ze všech stran , bodové osvětlení do všech stran z bodového zdroje), směrové osvětlení plošné  a bodové směrové světlo kuželové . 

Metadata – Obsahuje metadata o souboru. 

Scene – Obsahuje informace o celkové scéně, která může být z obsahu souboru vizualizována. 
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Transform – Popisuje matematické transformace, buď samostatně jako rotaci, změnu měřítka, skosení a posun, anebo pomocí transformační matice. [46] Příklad formátu COLLADA, vytvořený během zpracování této práce je uveden 

v příloze č. . 
VRML VRML Virtual Reality Modelling Language  je standardní datový formát určený 
k reprezentaci trojrozměrné vektorové grafiky, navržen s ohledem na webové rozhraní. Je to textový datový formát, používá příponu .wrl (world – svět , ve kterém jsou specifikovány vertexy, hrany a polygony a k nim je přiřazena jejich barva, 

UV-mapované textury, průhlednost a další vlastnostmi. Ke grafickým komponentům je možné přiřadit URL adresy, a prohlížeč tak může po kliknutí na vybraný objekt otevřít webovou stránku. [47] 

FBX FBX Filmbox  je souborový formát vytvořený společností Kaydara a od roku  vlastněný korporací Autodesk. Je používán k zajištění interoperability mezi různými aplikacemi pro tvorbu digitálního obsahu. Formát FBX může být reprezentován buď jako binární data, anebo pomocí ASCII zápisu, jeho SDK Software Development Kit  umožňuje čtení a zápis obojího. I když 

ani jedna z těchto variant není dokumentována, je známo, že ASCII formát je dokument se stromovou strukturou se zřetelně pojmenovanými identifikátory. Pro binární formát FBX publikovala nadace Blender Blender Foundation  neoficiální 
specifikaci. [48] 

3DS DS je jedním z formátů používaných modelovacím, animačním a renderovacím programem Autodesk DS Max. Je podporován v mnoha ostatních D modelovacích programech. Je to binární datový formát. 
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OBJ OBJ je souborový formát, vytvořený společností Wavefront Technologies. Tento formát je otevřený a je používán napříč výrobci D grafických aplikací. Je to jednoduchý formát, který umožňuje reprezentaci geometrie. To znamená, že obsahuje pozici každého vertexu, UV pozici vertexů každé textury, normály ve vertexech a plochy definované jako seznam vertexů. [49] 
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3 TVORBA MODELU VÝVOJE ZÁSTAVBY TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, A.S. Zvolený postup práce byl následující. Na základě studia současného stavu řešené problematiky, dostupných dat viz kapitola .  a technického řešení 
(viz kapitola 3.3) byly provedeny následující kroky. Byly stanoveny úrovně podrobnosti časové složky získaných dat. Získané mapové podklady obsahují stav zástavby Třineckých železáren v různých momentech existence areálu, a jedná se tak o data první úrovně podrobnosti časové složky. Tato data jsou doplněna o informace z knižních zdrojů, tedy poznámky o vzniku či zániku různých objektů areálu – data s časovou složkou úrovně dvě. Pro vytvoření plynulé animace byla všechna tato data sloučena do úrovně dvě. 

 Na této úrovni podrobnosti časové složky byly do geodatabáze zaznamenávány 

dva stavy: vytvoření a vymazání objektů, což se promítlo do návrhu datového modelu, 
viz kapitola 3.4.1. Zmizení a opětovné objevení se nelze u stavebních objektů předpokládat. Pokud byla budova zbořena, může být na jejím místě přinejlepším postavena nová, shodného tvaru. V každém případě je to ale nová budova. Dalšími druhy změn, které mohou u stavebních objektů nastat, je prostorová změna 

a rozdělení či sloučení objektů. Jedná se zejména o přístavbu části budovy 
ke stávajícímu objektu, či ubourání části budovy. Aby bylo možné tuto změnu zachytit jednoduchým způsobem v geodatabázi, je stávající objekt odstraněn a na jeho místě je vytvořen jeden nebo více nových objektů. Neprostorovým změnám ani dalším typům změn není v této práci věnována pozornost z důvodu neexistence dostatečně podrobných dat. 

Tematická náplň scény byla vymezena tak, aby obsahovala budovy, terén, železnici, vodstvo a zeleň. Bohužel z důvodu velké časové náročnosti zpracování získaných dat musela být náplň omezena pouze na budovy a terén. Tematická vrstva 
budov je klíčová pro reprezentaci vývoje areálu, ostatní měly za cíl více zdůraznit vliv TŽ na jejich okolí. Terén je reprezentován staticky, za použití aktuálních dat. Následně byla stanovena úroveň podrobnosti modelů budov, na základě datového modelu CityGML, který byl popsán v kapitole 2.1.1. Byla použita úroveň LoD , která zobrazuje budovy pouze jako bloky hranoly  odpovídajícího tvaru 
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a velikosti, umístěné do správné polohy a výšky reprezentovaného objektu. Protože nebylo možné vytvořit textury pro všechny objekty, bylo použito alespoň barevné rozlišení podle kategorie budovy. Přesný postup této jednoduché kategorizace je popsán později v praktické části. Dále bylo potřeba zvolit cílové zařízení pro animaci. Na doporučení odborníka 
bylo vybráno zařízení HTC Vive, jakožto současná špička této technologie. Následoval výběr vhodného herního enginu, kompatibilního se zařízením HTC Vive. 

V kapitole 2.2.2 byly popsány herní enginy a základní vlastnosti několika z nich. 

Bylo potřeba vybrat vhodný, podporující virtuální realitu, a který zároveň umožňuje import geodat. Byl také brán ohled na licenční podmínky, a placené produkty byly vyřazeny. Herní engine Unity byl zvolen na základě doporučení odborníka a z důvodu dostupnosti široké škály návodů a tutoriálů. Pro spuštění animace na zvoleném zařízení HTC Vive je v Unity používán plugin s názvem SteamVR.  Na základě výše zmíněných technologií bylo potřeba zvolit vhodný cílový formát, do kterého měly být převedena vytvořená geodata. Dle zvoleného  herního 
enginu Unity byly omezeny datové formáty na .fbx, .dae (Collada), .dxf, .obj a .skp. 

S tímto byl také svázán výběr softwaru, pomocí kterého budou geodata do 
3D formátu převedena. Jak bylo zmíněno ve druhé kapitole, v současné době nejúčinnějším nástrojem pro převod geodat do virtuální reality je CityEngine společnosti ESRI. Protože CityEngine je komerční software, poskytován zdarma pouze na zkušební dobu  dnů bylo potřeba najít pro vypracování této práce jiné řešení.  Takovýmto postupem by mohl být import geodat do některého z D grafických programů – například import shapefilu do programu Blender – a tvorba jednoduchého modelu budovy v tomto prostředí. Tento postup by však bylo obtížné zautomatizovat a ruční editace každého objektu zvlášť je u větších množství prvků nepředstavitelná. Jako nejlepší možnost vytvoření D modelů z geodat se ukázal být software ArcGIS ArcMap + ArcScene , také společnosti ESRI, ke kterému je dostupná 
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studentská licence.  A protože software ArcGIS umožňuje pomocí svého rozšíření Conversion toolset export do D formátu COLLADA, byl zvolen právě tento formát. Vlastní zpracování dat pak spočívalo ve zpracování různých druhů zdrojových 
dat a jejich uložení v databázi v jednotném souřadnicovém systému dle navrženého datového modelu . Zpracování dobových map bylo možné provést v jakémkoliv GIS 
softwaru. Na základě předchozích zkušeností a zejména z důvodu zmíněných možností exportu do jiných formátů byla tato část práce zpracována také 
v programu ArcGIS. Vytvořené objekty bylo ve virtuálním světě potřeba umístit na virtuální terén. Popsaných postupů jak pomocí herních enginů vytvořit terén na základě reálných dat je o něco více než v předchozím případě. Pro tvorbu modelu terénu a jeho následný import do herního enginu bylo možno použít například i open-source program QGIS. Pro účely této práce byl stejně jako dříve použit software ArcGIS.  Podrobnému postupu převodu digitálního modelu terénu ze skutečných dat z programu ArcGIS do herního enginu Unity D se věnuje [50]. Následně byla data exportována z GIS a importována do herního enginu Unity. 
V tomto prostředí bylo nutné zajistit správnou pozici jednotlivých modelů a následně vytvořit skript, který bude animovat výstavbu jednotlivých modelů na základě časových atributů. Nakonec byl přidán a nakonfigurován plugin pro zobrazení animace ve virtuálních brýlích. Po dokončení byl model otestován v laboratoři RFID VŠB. Pro testování výsledku práce byl použit systém HTC Vive, jakožto v současné době nejpopulárnější řešení pro VR, avšak v použitý herní engine Unity viz následující kapitola  podporuje i jiná zařízení a je možno celý projekt relativně jednoduše pozměnit i pro tato zařízení. 
3.1 Řešená lokalita a její vývoj 

3.1.1 Historie TŽ Třinecké železárny, kterým místní neřeknou jinak než Werk, patří 
k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní výroby v České republice. Dnes 
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významný podnik s uzavřeným hutním výrobním cyklem byl založen v roce  Těšínskou komorou, kterou v té době vlastnil arcivévoda Karel Habsburský. Významným datem v historii Třineckých železáren je především . duben , kdy proběhl první odpich slévárenského železa v tehdejší dřevouhelné vysoké peci. Hlavní výhodou byla, a stále je, pro Třinecké železárny strategická poloha, která umožnila napojení na Košicko-bohumínskou železniční dráhu, a znamenala také dobrou dostupnost potřebných vstupů, jako bylo dřevo, voda, železná ruda, vápenec, 
ale i pracovní síly. V roce  Těšínská komora železárny prodala Báňské a hutní společnosti. 
V jejích rukou byly železárny dále zvětšovány a modernizovány, například zdejší válcovna byla jako první na světě elektrifikována. V roce  byly Třinecké železárny, které nebyly II. světovou válkou významně poškozeny, znárodněny. Jejich rozvoj pak pokračoval i v období socialistického Československa, kdy se podpoře těžkého průmyslu přikládal značný význam. Růst produkce oceli a válcovaného materiálu dosáhl svého historického vrcholu v 80. letech . století. Vedle rostoucí produkce byl důraz kladen také na zavádění moderních hutních technologií. K nejvýznamnějším investicím v tomto období patří vybudování kyslíkové konvertorové ocelárny s následným blokovým a později 
i sochorovým kontilitím.  Změna politického systému v Československu v roce  vedla k postupné privatizaci Třineckých železáren, které byly v roce  převedeny na státní akciovou společnost. V průběhu let  až  byla kapitálová účast státu v železárnách postupně snižována, a od roku  jsou Třinecké železárny zcela odstátněny a jejich majoritním vlastníkem je akciová společnost Moravia Steel a.s. Dnes jsou Třinecké železárny nejen významným hutním podnikem, ale také důležitým prvkem regionu a města Třinec, které se zejména díky železárnám proměnilo z malé zemědělské obce ve významné město. [51] 

3.1.2 Vymezení řešené lokality Polohové vymezení areálu Třineckých železáren, a.s. lze v současné době 
odvodit na základě parcel, které společnost vlastní. Takovéto vymezení bylo možné 
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získat přímo z GIS Třineckých železáren, a.s. Vzhledem k tomu, že se v průběhu století hranice areálu měnily, mají různé mapové podklady rozdílný rozsah.  Například 
v roce 1885, to je  let po založení železáren, se areál tehdy Arciknížecí hutě rozkládal na méně než jednom kilometru čtverečním, což je přibližně jedna pětina dnešní rozlohy.  

 

Obrázek 18: Vymezení řešené lokality Řešená lokalita byla omezena na centrální část dnešního areálu s ohledem 

na počet dostupných mapových podkladů. Byla zvolena tak, aby bylo zachyceno „srdce“ Třineckých Železáren, to jest vysoké pece, a také jiné důležité objekty jako 
(k dnešnímu datu  kyslíková konvertorová ocelárna nebo koksovna. Mezi další výrazné objekty patří například ředitelská vila, nebo dělnické kolonie. Na obrázku 18 je černě obtažen čtverec velikosti x km, vymezující oblast, která bude 
v této práci řešena. Žlutě jsou zobrazeny hranice dnešních parcel ve vlastnictví 
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společnosti. Modře-fialová barevná škála vyjadřuje počet mapových podkladů 
v daném místě.  

 

3.2 Použitá data Pro tvorbu modelu byla použitá následující mapová data, získaná zejména na geodetickém oddělení Třineckých železáren, a.s.  
 Shapefile vrstvy získané z GIS TŽ (Budovy, Cesty, Železnice, Voda, Areál) 

Soubory obsahují geodeticky zaměřené prvky v areálu Třineckých železáren, a.s. a kromě toho některé prvky hlavně budovy  mimo areál.  Soubor budov obsahuje atributová data, jako je kromě jiných Název  různé  a také výšku 

(u asi čtvrtiny prvků , kromě toho i pole POSTAVENO a ZBOURANO, která jsou však až na jednu výjimku  prázdná.   
 Formát: Shapefile .shp  Měřítko: odvozeno z DMZ v měřítku :  Souřadnicový systém: S-JTSK Aktuálnost:  Zdroj: Geodetické oddělení TŽ 

 

 Digitální katastrální mapa Zájmová oblast zasahuje do katastrálních území Třinec, Konská a také Dolní Líštná. Data katastrální mapy z těchto území byla použita k zákresu budov, které se nacházejí mimo areál TŽ. 

 Formát: Shapefile .shp  Měřítko: :  Souřadnicový systém: S-JTSK Aktuálnost:  Zdroj: ČÚZK 

 

 Záloha digitální mapy závodu z roku 2004 

Obsah mapy je rozčleněn do vrstev. Obsahuje kromě obvodů budov různé další 
prvky polohopisu. 

 Formát: DGN Měřítko: :  Souřadnicový systém: S-JTSK Aktuálnost: 2004 Zdroj: Geodetické oddělení TŽ 
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 Ortofoto z roku 2002 

 Formát: TIF Měřítko: :  Souřadnicový systém: S-JTSK Aktuálnost:  Zdroj: Geodetické oddělení TŽ 

 

 Záloha digitální mapy závodu z roku 1996 

 Formát: DGN Měřítko: :  Souřadnicový systém: S-JTSK Aktuálnost: 1996 Zdroj: Geodetické oddělení TŽ 

 

 Mapa kanalizace z roku 1988 

Jde o dva mapové listy se zákresem plánovaného průběhu potrubní trasy k ČOV. Zákres byl proveden firmou Hutní projekt Praha do mapy závodu z roku 

1986. 

 Formát: TIF Měřítko: 1:2000 Souřadnicový systém: neznámý/lokální Aktuálnost: 1986/1988 Zdroj: Geodetické oddělení TŽ 

 

 Mapa kanalizace z roku 1966 Mapové listy mapy závodu se zákresem „Generálního řešení splaškové a průmyslové kanalizace“.  
 Formát: TIF Měřítko: :1000 Souřadnicový systém: neznámý Aktuálnost: 1966 Zdroj: Geodetické oddělení TŽ 

 

 Mapa vodovodů z roku 1936 Mapa vodovodů, kterou vyhotovil Ing. Korzinek. Kromě vodovodů obsahuje také zákres budov v části areálu a okolí. 
 Formát: TIF Měřítko: :1000 Souřadnicový systém: neznámý 
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Aktuálnost: 1936 Zdroj: Geodetické oddělení TŽ 

 

 Mapa vodovodů z roku 1929 Mapový list „Vodovody na pitnou vodu železáren v Třinci“ vyhotovil Ing. 

Korzinek v roce 1929. 

 Formát: TIF Měřítko: :2880 Souřadnicový systém: neznámý Aktuálnost: 1929 

Zdroj: Geodetické oddělení TŽ 

 

 Situační plán arciknížecích železáren z roku 1885 Je nejstarším získaným mapovým podkladem se zákresem budov hutě.  
 Formát: JPG Měřítko: neuvedeno Souřadnicový systém: neznámý Aktuálnost: 1966 

Zdroj: [52] 

 

 Povinný císařský otisk mapy stabilního katastru z roku 1836 

 Formát: JPG Měřítko: :2880 Souřadnicový systém: S-JTSK Aktuálnost: 1966 Zdroj: Geodetické oddělení TŽ 

 

 ZABAGED výškopis 

 Formát: DGN Měřítko: :2880 Souřadnicový systém: S-JTSK Aktuálnost: 2015 Zdroj: Geodetické oddělení TŽ 

 Kromě mapových zdrojů byly použity i knižní zdroje, z nichž byly použity dobové fotografie a kresby a také vytvořeny výpisky použité ke zpřesnění dat 
z mapových podkladů. [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] 
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Dalším zdrojem dat by mohla být například stavební dokumentace staveb, byla však vynechána vzhledem k velkému množství dat a neexistenci elektronické 
evidence.  

3.3 Technické a programové vybavení 

V rámci specifického technického vybavení, které bylo nezbytné pro zpracování této práce, bylo používáno zařízení HTC Vive, které je popsáno v kapitole 2.2.1. Toto zařízení bylo možno používat díky spolupráci s laboratoří RFID VŠB, která jej 

a dostatečně výkonný počítač k jeho provozu vlastní. Dále je uveden podrobnější 
popis použitého programového vybavení. 
3.3.1 ArcGIS Pro zpracovávání mapových zdrojů byl použit software ArcGIS. Jedná 
se o známý a rozvinutý systém GIS nástrojů a funkcí. Pro práci s vektorovými 
a rastrovými mapami byla používána aplikace ArcMap, pozdější tvorba modelů budov 

a terénu proběhla v aplikaci ArcScene. Byly použité některé nástroje, které nejsou součástí základního produktu, ale nacházejí se v rozšiřujících modulech extensions  
Data Management a 3D Analyst. V prostředí ArcGIS byly také používány uživatelské skripty vytvořené ve skriptovacím jazyce Python. Důvodem zvolení ArcGIS pro práci 
s daty byla možnost exportovat modely ve D formátu Collada a také známost jeho uživatelského prostředí. 
3.3.2 Python Skriptovací programovací jazyk Python je začleněn do prostředí ArcGIS, kde je 
s jeho pomocí možno vytvářet uživatelské skripty. Python je vyvíjen jako open source 
projekt. Je to hybridní jazyk nebo také víceparadigmatický , to znamená, že umožňuje při psaní programů používat nejen objektově orientované paradigma, ale i procedurální a v omezené míře i funkcionální, podle toho, komu co vyhovuje nebo se pro danou úlohu hodí nejlépe. Python má díky tomu vynikající vyjadřovací schopnosti. Kód programu je ve srovnání s jinými jazyky krátký a dobře čitelný. Význačnou vlastností jazyka Python je produktivnost z hlediska rychlosti psaní programů. [59] [60] V této práci byl Python použit pro vygenerování chybějících atributů budov.  
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3.3.3 C# 

C# (C Sharp) je vysokoúrovňový objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý firmou Microsoft zároveň s platformou .NET Framework. V této práci je 
C# používán v Unity pro tvorbu skriptu rozmísťujícího objekty a dalšího, který se stará o animaci jejich výstavby. 

3.3.4 Unity Základní charakteristika herního enginu Unity se nachází v kapitole 2.2.2. 

V tomto programu je vytvářena animace vývoje areálu s častým používáním náhledu na výslednou aplikaci. Nakonec je přidán plugin SteamVR pro umožnění připojení 
k virtuálním brýlím a otestování vytvořené aplikace. 
3.3.5 SteamVR 

SteamVR SDK je plugin pro Unity dostupný zdarma na Asset Store. Umožňuje vývojářům používat jediné rozhraní, které je schopno fungovat se všemi hlavními soupravami pro virtuální realitu. Umožňuje přístup ke sledování polohy ovladačů, chaperoning varování ve VR před překážkami ve skutečnosti  a renderované modely sledovaných zařízení. Také umožňuje nahlížet na vytvářený obsah ve VR s použitím režimu přehrávání v Unity, zatímco okno náhledu zobrazuje pohled z virtuálních brýlí. [61] 

3.3.6 MonoDevelop 

MonoDevelop je multiplatformní vývojové prostředí používané Unity pro tvorbu a editaci skriptů v C#. Obsahuje pokročilé nástroje pro editaci kódu, nastavitelné panely nástrojů a uživatelské klávesové zkratky, integrovaný debugger nástroj pro vyhledávání chyb v kódu  a další nástroje urychlující vývoj aplikací. [62] 

 

3.4 Realizace modelu 

3.4.1 Návrh datového modelu budov 

V programu ArcGIS byla během zpracovávání data o jednotlivých řečených budovách uchovávána v geodatabázi s jednoduchou strukturou. Kromě základních 
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atributů, převzatých z digitální mapy závodu, obsahovala atributová tabulka pomocná pole vyjadřující existenci prvku v konkrétním mapovém podkladu – viz tabulka 3. Pomocná pole jsou vypsána zeleně, před koncovým exportem do Unity byla odstraněna. Datový model budov byl vytvářen účelově, kdy hlavním záměrem bylo přizpůsobit strukturu dat tak, aby byla vhodná pro export dat do VR. 
Tabulka 3: Struktura atributové tabulky 

OBJECTID Object ID Unikátní identifikátor objektu 

Shape Geometry Typ geometrie 

ID Integer Jednoznačný identifikátor 

NAZEV String Název dle DMZ 

vyska Float Výška dle DMZ 

e2016 Short Existence v mapě z roku 2016 

e2004 Short Existence v mapě z roku 2004 

e2002 Short Existence v mapě z roku 2002 

e1996 Short Existence v mapě z roku 1996 

e1988 Short Existence v mapě z roku 1988 

e1966 Short Existence v mapě z roku 1966 

e1936 Short Existence v mapě z roku 1936 

e1927 Short Existence v mapě z roku 1927 

e1908 Short Existence v mapě z roku 1908 

e1886 Short Existence v mapě z roku 1886 

e1836 Short Existence v mapě z roku 1836 

Shape_Length Double Délka 

Shape_Area Double Plocha výměra  

zah_st Date Datum zahájení stavby 

zak_st Date Datum zakončení stavby 

zah_de Date Datum zahájení demolice 

zak_de Date Datum ukončení demolice 

druh String Klasifikace na základě tvaru 

Y_coord Float Souřadnice Y centroidu objektu v místním systému 

X_coord Float Souřadnice X centroidu objektu v místním systému 

Z_min Double Souřadnice Z – nadmořská výška základu budovy 

delka_stavby Short Délka výstavby v celých letech 

delka_demolice Short Délka demolice v celých letech 

Pole OBJECTID obsahuje unikátní identifikátor objektu, který je automaticky přiřazován programem ArcMap. Přesto že je pro každý prvek unikátní, může být 
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během používání určitých funkcí programu ArcMap konkrétnímu objektu změněn. 
Z tohoto důvodu bylo přidáno další pole ID.  
3.4.2 Zpracování dat, naplnění geodatabáze 

V této části je popsán způsob vytvoření jediné polygonové vrstvy obsahující všechny budovy, které jsou zakresleny ve zpracovávaných mapových podkladech.  Každá z budov obsahuje atributy vyznačující její existenci v roce vyhotovení daného podkladu, ze kterého je následně určeno datum předpokládaného vzniku a zániku 
budovy. 

Byly georeferencovány rastrové mapy a v nich zobrazené objekty vektorizovány na základě vektorových mapových podkladů, které byly zpracovávány s použitím prostorových dotazů. Práce s daty byla omezena pouze na stavební objekty budovy , protože postup zpracování zvláště rastrových map byl časově velmi náročný. Kromě mapových podkladů byly vytvořeny výpisky z několika knih dokumentujících vývoj TŽ. Těmito daty byla následně doplněna geodatabáze. Údaje, které v geodatabázi po tomto kroku pořád chyběly, byly vygenerovány pomocí několika vytvořených skriptů. Data byla zpracovávána v opačném chronologickém pořadí: od nejnovější mapy po tu nejstarší. Tento postup zpracování dat vychází z předpokladu, že nejnovější dostupná data mají nejlepší přesnost a proto by měla být použita jako základ. Dalším důvodem pro započetí práce od nejnovějších dat je jejich formát, který u nejnovějších dat přímo vychází z GIS. 

Jako výchozí vrstva byla použita kombinace aktuální mapy závodu s aktuální katastrální mapou viz násl. podkapitola). Z atributové tabulky této vrstvy byla odstraněna nepotřebná pole a v dalším postupu průběžně přidávána pomocná pole „e 6“ až „e “ (zelená pomocná pole z tabulky 3 – dále obecně „eROK“  vyjadřující existenci daného prvku (budovy) v právě zpracovávaném mapovém podkladu. Každý mapový podklad byl porovnán se stavem z předchozího 
podkladu – u vektorových vrstev pomocí prostorových dotazů, u rastrových vrstev vizuálně. Nalezené změny – nově postavené budovy či jejich části  byly přidány do cílové vrstvy a označeny příslušným atributem „eROK“ s hodnotou 1. Naopak neexistující budovy byly označený pomocí příslušného atributu „eROK“ s hodnotou 0. 
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U budov, které změnily svůj obvod, tj. a  byla přistavěna část anebo b  byla část zbourána, bylo postupováno následovně: Ad a  přistavěné části budov byly přidány stejným způsobem jako nová budova, 
tzn., část byla překopírována ze zdrojové do cílové vrstvy u vektorových dat  
a upravena pomocí panelu nástrojů Editor, anebo rovnou překreslena 
s přichytáváním ke zdrojové vrstvě.  Ad b  budovy, kterých byla část ubourána, byly rozděleny na dvě případně více  částí, a každé z těchto částí samostatně vyplněn atribut „eROK“. Tímto způsobem bylo možno zachovat původní atributy budovy jako celku atributy získané 
z předchozích podkladů , a zároveň zanechat jednu část v mapě a jinou zbourat. Byla používána funkce Definition Query s parametry „eROK“ =  pro filtraci objektů odpovídajících zpracovávaným mapovým podkladům. 

V průběhu vyhodnocování změn bylo potřeba rozlišovat mezi změnou obvodu budovy a nepřesností zákresu. Toto vyhodnocení proběhlo na základě vizuálního posouzení jednotlivých míst. U vektorových dat byla místa se změnou vyhledána pomocí prostorových dotazů, a vizuálně posouzena, u rastrových dat byla na vizuálním posouzení založena celá identifikace existujících budov. 
Shapefile vrstvy z GIS TŽ + aktuální data katastrální mapy ČÚZK 

Data digitální mapy závodu z GIS TŽ jsou ve formátu shapefile, se kterým lze 
v ArcMapu pohodlně pracovat. Tyto soubory byly vytvořeny v souřadnicovém systému S-JTSK, který bude během zpracovávání dat  používán, a tak soubor není třeba nijak upravovat. Pro ještě pohodlnější práci byl však převeden do nově vytvořené souborové geodatabáze. 

Vzhledem k tomu, že zvolené území je tvořeno čtvercem velikosti x km, nachází se v této oblasti také objekty, které nejsou majetkem Třineckých Železáren. Vliv železáren na vývoj jejich okolí je nicméně tak veliký, že tyto objekty není možné pominout, protože bez existence průmyslu v této oblasti by s nejvyšší pravděpodobností ani nevznikly. Bohužel v historických mapách není areál závodu nijak vymezen, není proto možné určit, které objekty k nim náleží, a které nikoliv. 
Z toho důvodu nejsou tyto objekty ve výsledné animaci nijak odlišeny. Protože data 



KRZYSZTOF SZTURC: Příprava geodat pro model virtuální reality a tvorba časové animace na příkladu vývoje zástavby TŽ, a.s. 

2018  48 

současného GIS TŽ obsahují pouze objekty v areálu TŽ, bylo potřeba data doplnit o 
tyto budovy v blízkosti areálu. K tomu byla použita data digitální katastrální mapy, které lze získat ve formátu shp z internetových stránek ČÚZK. Stažené soubory byly sloučeny a následně oříznuty na zvolenou oblast.  Pomocí funkce „Select by location“ 
a polygonu s  upraveným zákresem areálu (odstraněny odlehlé části a vyplněny „díry“ 
v areálu  byly odstraněny ty prvky, které ležely uvnitř areálu, tím se zamezilo duplikaci prvků. Takto upravená data z katastrální mapy byla potom sloučena funkce 
Append) s dříve vytvořenou vrstvou zobrazující aktuální stav stavebních objektů na území areálu TŽ. Následně byla upravena atributová tabulka. Jak již bylo popsáno v kapitole 3.2, 

soubor digitální mapy závodu obsahuje atributová data název a výška . Ostatní pole byla odstraněna. Naopak bylo přidáno pole Short  „e2016“ vyznačující existenci 
prvku v roce 2016 a to bylo u všech prvků vyplněno hodnotou . 
Digitální mapa závodu ve formátu DGN Popsán je postup pro digitální mapu z roku 2004. DGN soubory jsou rozčleněny 

do vrstev, kde každá obsahuje jiné objekty polohopisu. Mapa byla už v původním 
Microstationu vedena v systému S-JTSK, takže po načtení do ArcMapu jsou data správně umístěna, i když souřadnicový systém je označen jako <neznámý>. Data byla rozčleněna do vrstev, pomocí Definition Query "Layer" = 'Level 1'  byla vybrána vrstva  obsahující zákres budov a pomocí možnosti Export Data vyexportována do nové Feature Class. Tento postup bylo potřeba zopakovat x, protože DGN výkresy byly rozděleny na více mapových listů. Následně pomocí funkce Merge byly takto vytvořené soubory spojeny do jednoho, a převedeny na polygonovou vrstvu funkce 

Feature To Polygon). 



KRZYSZTOF SZTURC: Příprava geodat pro model virtuální reality a tvorba časové animace na příkladu vývoje zástavby TŽ, a.s. 

2018  49 

 

Obrázek 19: Digitální mapa závodu z roku  v prostředí programu ArcMap 

 Následně bylo potřeba identifikovat budovy, které existují v obou mapových podkladech. Příkazem „Select by location“ s volbou „are identical to the source layer feature“ byla vybrána pouze malá část nezměněných objektů.  

Ostatní, i když svůj obvod fyzicky nezměnily, se svou polohou v mapách lišily 

o několik milimetrů až decimetrů ať už z důvodů zpřesněného zaměření, manipulací 
s mapou či chybou zaokrouhlení. Tyto objekty, které se s vysokou pravděpodobností nezměnily, byly identifikovány pomocí příkazu „Select by location“ ale tentokrát 
s volbou „have their centroid in the source layer feature“. S použitím průhlednosti vrstev byl tento výběr následně ručně upraven tak, aby byly vybrány opravdu jen objekty se shodným půdorysem. Všem vybraným objektům byl následně přiřazen atribut „e “ = , aby bylo jasné, že daná budova existovala v roce 2004.  
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Obrázek 20: Identifikace shodných objektů 

 Následně byly přidány ty budovy, nebo jejich části, které změnily svůj půdorys. 

Tento krok byl učiněn ručně pomocí sady nástrojů Editor Create Features . Nově vytvořeným objektům byl opět nastaven atribut „e “ na hodnotu 1. Zbývalo přidat ty objekty, které se existovaly v roce 2004, ale do roku 2015 byly zbořeny. Opět pomocí funkce „Select by location“, avšak nyní ze souboru z roku 2004 byly vybrány objekty, které se dotýkají objektů zdrojové vrstvy „touch the boundary of the source layer feature“  a tento výběr byl invertován. Výběr byl exportován do 
pomocného souboru a tento následně připojen k vytvářenému souboru. Jinou možností by bylo zkopírování Ctrl+C, Ctrl+V  z jedné do druhé vrstvy v režimu 
editace. Opět byla těmto objektům přiřazena hodnota atributu „e “ rovna 1. 

Stejný postup byl proveden i pro data z roku , jednalo se o typově stejná data, mezitím byla data ještě korigována s ortofotomapou z roku 2002 postupem popsaným v následující podkapitole. 

Rastrové podklady Rastrové podklady: ortofoto z roku 2002, mapy kanalizace z roku 1988 a 1966, mapy vodovodů z roku  a , situační plán arciknížecích železáren z roku  a císařský otisk mapy stabilního katastru z roku  byly zpracovány shodným 
postupem. Rastrové podklady bylo potřeba nejprve georeferencovat, u většiny map to nebylo problematické, nicméně u starších map bylo nutné použití desítek vlícovacích 
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bodů a vyšších stupňů transformace viz obrázek 21). Přehled použitých transformací 
spolu s počtem vlícovacích bodů v případě více mapových listů oddělených lomítky) uvádí tabulka 4. 

Tabulka 4: Přehled transformací použitých pro georeferencování rastrů 

Mapa Rok Transformace Počet vlícovacích bodů 

Ortofoto 2002 - - 

Mapa kanalizace 1988 Afinní 11/12 

Mapa kanalizace 1966 Afinní 4/4/6 

Mapa vodovodů 1936 Afinní 28 Mapa vodovodů 1929 Polynomická třetího stupně 

62 

Situační plán arciknížecích železáren 

1885 Polynomická třetího stupně 

32 

Povinný císařský otisk mapy SK 1836 - - 

 

Obrázek 21: Rozmístění vlícovacích bodů při georeferencovaní rastrů  
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Pomocí Definition Query byl vždy nastaven filtr tak, aby zobrazoval objekty 
z předchozího kroku podkladu . Následně byly pomocí panelu nástrojů Editor na základě vizuálního posouzení vybrány všechny budovy z cílové vrstvy, které existují 
ve vyhodnocovaném rastru. Opět byl vytvořen vždy nový sloupec „eROK“ a pro existující objekty v řešeném rastru byl nastaven na hodnotu 1. Také byly vytvořeny budovy, které v datech prozatím nebyly, ale ve zpracovávaném rastrovém podkladu se nacházely. 

 

Výpočet atributů Po dokončení zpracování posledního z mapových podkladů obsahovala atributová tabulka budov  sloupců „eROK“, které obsahovaly informaci o existenci daného objektu v určitém mapovém podkladu neboli v určitém roce. Tyto údaje bylo potřeba zpracovat a určit sice přibližné, ale konkrétní datum rok , ve kterém byl daný objekt pravděpodobně postaven. K tomu použito pole „zak_st“. Jeho hodnota 

byla následně určena pro každý objekt náhodně z intervalu mezi datem poslední mapy, ve které objekt ještě neexistuje a první, ve které se už nachází. Tato kalkulace 

byla provedena z pomocných polí „eROK“ skriptem v Pythonu - viz příloha č. 1.  Stejným způsobem byl také vytvořen a vypočítán atribut „zak_de“. 
 V atributové tabulce byly také vytvořeny nové sloupce pro zahájení výstavby a zahájení demolice, celkově tedy existují  časové údaje ke každému objektu: datum zahájení výstavby, datum ukončení výstavby, datum zahájení demolice a datum ukončení demolice. Data zahájení výstavby a demolice byly vygenerovány na základě polí postaveno a zbouráno, a to následujícím způsobem. Od letopočtu „zak_st“ resp. „zak_de“ byl odečten určitý počet let odvozený na základě plošné výměry budovy. Tento postup by měl reprezentovat delší dobu výstavby u rozsáhlých budov než 

u drobných budov. Skript se nachází v příloze č. 2.  Nakonec se ukázalo, že výhodnějším přístupem než čtyři letopočty, je uložit do dalšího pole délku výstavby a délku demolice v celých rocích . Ve výsledné animaci v Unity  jsou tedy nakonec použita pole: zahájení výstavby, délka výstavby, zahájení 
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demolice, délka demolice a dále také výška budovy a její druh viz následující 
odstavec) a samozřejmě také identifikátor. Protože výchozí data z GIS TŽ obsahují výšky budov pouze u části objektů 
a u budov, které byly přidány z ostatních mapových podkladů, takový údaj také nebyl znám, bylo nutno chybějící výšky dopočítat. Před výpočtem výšek byla provedena klasifikace budov podle tvaru jako pokus o zachycení různorodých typů objektů 
v areálu. Klasifikace budov vychází z následujících předpokladů: Kruhové objekty 

s plochou menší než 500m2 tzn. poloměrem menším než ~12,5m) jsou komíny. 
Všechny větší kruhové budovy jsou chladící věže (a plynojemy). Ostatní objekty jsou 
v závislosti na velikosti klasifikovány buď jako haly, velké domy, domy nebo stavební 
buňky. Výšky budov byly následně určeny náhodně, pro každou skupinu dle 

klasifikace budov z jiného intervalu. Viz skript v příloze č. 3. Takto určené výšky byly upraveny na základě vizuálního posouzení vztahů k okolním budovám a znalosti areálu.  Vypočtené atributy – zvláště „postaveno“ a „zbourano“ a „vyska“ byly dále použity v programu ArcScene při výškovém revidování dat na základě dobových fotografií a výpisků z knih. Pro tuto revizi byl využíván časový posuvník Time Slider . 
S jeho pomocí byl vždy nastaven časový rozsah dat tak, aby odpovídal datu řešené fotografie nebo kresby. Následně bylo třeba nalézt odpovídající pohled a identifikovat a upravit nesprávně zobrazené objekty a jejich atributy, zejména výšku budovy – viz. obrázek 21. 
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Obrázek 22: Kontrola výšek budov na základě historické rytiny 

 

Vytvoření digitálního modelu terénu Model terénu byl vytvořen z vrstevnic databáze ZABAGED. Pro jeho tvorbu byl použit nástroj TopoToRaster, do kterého byly vloženy vrstevnice a terénní hrany.  Terén byl následně ořezán na zájmovou oblast Clip . Terén je pro celé řešené období reprezentován pouze jedním stavem z roku 2015.  

3.4.3 Vytvoření časové animace v programu ArcScene Do programu ArcScene byla vložena zpracovaná vrstva budov a rastrový model terénu. Vzhled terénu byl upraven na záložce Symbology a pomocí záložky Base Heights byl vymodelován do D. Budovám byly upraveny parametry symbologie, byly 
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vyextrudovány podle parametru výška, byly jim nastaveny základní výšky podle terénu a aktivována záložka času a upraveny její parametry (pole Start Time Field 

nastaveno na zah_vy, End Time Field na zak_de a Time Step Interval na hodnotu 

jednoho roku). Dále bylo potřeba nastavit panel časový posuvník Time Slider , tedy vybrat počáteční a koncový čas a nastavit jednotku a délku kroku. Následně byla v panelu nástrojů Animace vytvořená nová časová animace Create Time Animation . Nyní už bylo možné animaci spustit, avšak pouze se statickou kamerou. Pro přidání efektu kroužení kamery kolem modelu byly v okně Animation Manager vytvořeny takzvané klíčové snímky keyframes , které v tomto případě definují polohu kamery. Pro vytvoření takového klíčového snímku bylo potřeba v záložce Keyframes zvolit možnost Create, a následně vždy přesunout pohled na požadované místo a kliknutím na tlačítko Create tuto polohu kamery uložit. Program následně vytvořil plynulý přechod mezi takto nadefinovanými pohledy a sloučil je do plynulé animace. Animaci 

bylo možno uložit pro pozdější použití, a také ji exportovat do souboru .avi. [63] Vytvořená animace je obsahem přílohy č. 7. 

 

Obrázek 23: D model terénu a modely budov v programu ArcScene 
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3.4.4 Export dat z GIS 

Vytvoření místního souřadnicového systému Souřadnicový systém uvnitř Unity je založen na 32-bitovém datovém typu float plovoucí řádová čárka , který poskytuje přesnost na sedm platných číslic. [64] [65] 

Kdyby v Unity byly objekty umístěny v systému S-JTSK, nebylo by možné dosáhnout přesnosti lepší než m. Tato přesnost by mohla být pro rozmístění objektů (budov) 

v prostoru téměř dostačující, nicméně týká se všech objektů ve scéně, tedy například 
i kamery. V případě, že by nejmenší detail byl jeden metr, nebylo by možné zajistit plynulý pohyb kamery a tedy i obrazu, protože nejmenší změna polohy kamery by 

mohla být právě o jeden metr. Mimo to vzhledem k tomu, že zdrojová data byla zaměřena geodetickými metodami s centimetrovou přesností, bylo by vhodné tuto přesnost zachovat.  
Bylo proto potřeba vytvořit místní souřadnicový systém, s počátkem souřadnicové soustavy v jednom z rohů zvolené oblasti, a do něho data 

transformovat. Na tomto místě bylo vhodné tento systém zvolit tak, aby byly osy nového souřadnicového systému orientovány shodně se stranami čtverce vymezujícího vybranou lokalitu. Tímto se předešlo nutnosti řešit zájmovou oblast digitálního modelu terénu v prostředí Unity, protože bylo možné jej v ArcMapu transformovat do nového systému a oříznout přesně na vymezenou oblast.  Tvorba nového místního souřadnicového systému v ArcMapu proběhla následovně. Nejprve bylo potřeba vložit do nového projektu data v tomto místním systému. V tomto případě byl použit textový soubor s rohovými body vybrané lokality, tedy body o souřadnicích ; , ; , ;  a ; .  Následně byla vložena polygonová vrstva vymezující zájmovou oblast – tedy čtverec x km, 
v systému JTSK. Dále byla v okně Data Frame Properties – záložka Coordinate System vytvořena nová kopie souřadnicového systému S-JTSK (Copy and Modify) a upraveny parametry False_Easting, False Northing, a také XY_Plane_Rotation. [66] Hodnoty 

parametrů False_Easting a False_Northing bylo možno odměřit přímo z mapového okna a přičíst ke stávajícím – jedná se o posun, a hodnota XY_Plane_Rotation představující úhel natočení byla zjištěna výpočtem směrníku z S-JTSK souřadnic 
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rohových bodů. Tyto parametry bylo potřeba opakováním postupu mírně poupravit, 

nakonec však bylo dosaženo shody s rozdílem menším než jeden milimetr. Následně byla polygonová vrstva budov transformována do místního systému – pomocí nástroje Project. Podobně byly transformovány i vrstevnice a terénní hrany 
ZABAGED a z nich, tak jako dříve byl pomocí nástroje TopoToRaster vytvořen rastrový digitální model terénu. Alternativou by bylo použitím funkce Project Raster rastr transformovat a následně provést ořez. 
3.4.5 Konverze dat pro VR 

Export modelů Společným jmenovatelem pro ArcGIS a Unity co se týče modelů objektů 
se ukázal být formát Collada. Tento formát umožňuje zápis nejrůznějších informací 
o modelu, avšak neumožňuje uložení informace o poloze objektu georeference . ArcMap funkce Multipatch to Collada  proto ke každému souboru vytváří i kml 
soubor, ve kterém je právě informace o poloze objektu, ovšem ta je v souřadnicovém systému WGS . Dalším problémem s použitím tohoto formátu je, že pomocí funkce Multipatch to Collada není možno uložit atributy daného prvku. Funkce ukládá pouze 
geometrii modelu. Řešením proto bylo uložit kromě samotných modelů i atributovou tabulku rozšířenou o souřadnice centroidů budov a výšku modelu v terénu. [46] [67] 

[68] [69] Export modelů byl proveden v programu ArcScene. Pro vytvoření modelu každé budovy bylo potřeba použít nástroj Layer D to Feature Class, který převede polygonovou vrstvu na tzv. multipatch. Prakticky to znamená, že geometrie objektu 

v této vrstvě již není definována obvodem polygonu a atributem podle kterého 
je „vytlačen“, ale jsou definovány všechny body a trojúhelníky, které tvoří jeho plášť. Multipatch feature potom už bylo možno vložit do nástroje Multipatch To Collada 
a provést export. Pro správný výsledek ale bylo ještě předtím zapotřebí použít nástroj Enclose Multipatch, který uzavře neuzavřené prvky. Výsledkem exportu byla tedy složka s  malými soubory „.dae“ pojmenovanými podle OBJECTID daného prvku + stejný počet kml souborů, které nebudou použity . Pro každou budovu je vytvořen 
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jeden soubor .dae, který obsahuje geometrii budovy, a jeden soubor .kml, ve kterém je uložena její poloha v souřadnicovém systému WGS. 
Export atributové tabulky Export atributové tabulky byl mnohem jednodušší. Před samotným exportem 

byly do atributové tabulky dopočítány X a Y souřadnice centroidu prvku nové pole 
typu float -> Calculate Geometry –> X (resp. Y) Coordinate of Centroid) v místním systému. Následně bylo pomocí nástroje Add Surface Information [70] přidáno pole Z_min reprezentující minimální výšku základu objektu vypočtenou z modelu terénu. Výsledný textový soubor obsahuje pole popsané v kapitole 3.4.1.  

Export DMT Možnosti exportu rastrů z ArcGISu jsou poměrně široké. Způsobů importu terénu do Unity je naopak mnohem méně. Unity přímo umožňuje tvorbu terénu 
z jediného rastrového formátu, a tím je formát RAW. Export do tohoto formátu ArcGIS neumožňuje, ani se nepodařilo najít způsob, jak do něj převést data z jiných formátů. 
V této práci byl proto zvolen jiný postup tvorby terénu, a to z png souboru pomocí 
skriptu [71]. Velikou nevýhodou tohoto postupu je pouze -bitová barevná hloubka png formátu oproti  bitům formátu RAW , která umožňuje zachytit pouze  různých hodnot. Pro účely této práce se tato podrobnost dá považovat za dostačující. 
Nejvyšší bod vybrané lokality je v nadmořské výšce , m a nejnižší v 286,9m, 

z čehož vyplývá, že největší převýšení je 67,9m a to znamená, že nejmenší „schod“ má 
velikost 0,265m. Terén byl vytvořen z vrstevnic a terénních hran  ZABAGED 
s deklarovanou přesností 0,7- ,  m v odkrytém terénu, -  m v sídlech a -5 m v zalesněném terénu [72]. V případě většího rozsahu zájmové oblasti a/nebo většího sklonu terénu by bylo potřeba vyřešit problém konverze -bitových rastrů 
z jednoho formátu pravděpodobně TIFF  do druhého RAW . 
Import dat do Unity 

V programu Unity byl vytvořen nový projekt. Tímto se vytvořila i adresářová struktura na zvoleném místě na disku. Všechny importované soubory – tzn. složka 
s modely ve formátu collada, textový soubor s atributy prvků a png soubor výškové mapy terénu, byly vloženy do složky Assets, která je k tomu určená. [73]  
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Na obrázku 24 je možné vidět prostředí programu Unity. To se skládá 
z následujících částí: vlevo nahoře je současná scéna, do které je možné vkládat objekty, vybírat je, přesouvat, měnit měřítko, rotaci a podobně. Vlevo dole je herní pohled, neboli pohled hlavní kamery, ve kterém se zobrazuje spuštěná hra během testování v tomto prostředí.  Na pravé straně jsou dva ovládací panely, ten více vlevo se skládá ze dvou částí. Horní částí je hierarchický pohled na všechny objekty ve scéně, v dolní se nachází pohled do systému souborů projektu, ve kterém se nacházejí všechny dostupné soubory Assets . Panel nejvíce vpravo je tzv. Inspector, ve kterém se zobrazují všechny vlastnosti vybraného prvku prvků  včetně všech připojených 
komponent. 

 

Obrázek 24: Tvorba terénu v prostředí Unity 

 Jak bylo popsáno na konci předchozí kapitoly, terén byl vytvořen pomocí skriptu dostupného na [71]. Postup není potřeba popisovat, do scény byl vložen nový prázdný objekt typu Terrain a spuštěn skript. Bylo potřeba upravit rozměry terénu x  a jeho výšku ve smyslu maximálního převýšení  na 7,9m. Byly přidány textury, a terén byl mírně vyhlazen pro lepší vizuální dojem. 
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Vytvoření časové animace Modely budov soubory collada  byly vloženy do scény. Jejich poloha byla podle očekávání v počátku souřadnicové soustavy. Bylo proto nutné vytvořit skript, pomocí kterého byly rozmístěny každá na své místo. Unity pracuje se skripty psanými 
v jazyce C#, případně v JavaScriptu.  Skript lze připojit k jakémukoliv objektu, který se nachází ve scéně (viz obr. 25), a takto lze upravovat jeho atributy za chodu programu. Všechny modely jsou před spuštěním animace „vypnuty“, to znamená, že se ve scéně sice nacházejí, ale prozatím se nebudou zobrazovat. 

 

Obrázek 25: Objekt s připojeným skriptem v Unity 

 Na začátku „hry“ nebo lépe řečeno animace se tedy spustí C# skript, který načte 
z textového souboru atributy každého z prvků. Na základě jednoznačného identifikátoru najde ve scéně odpovídající model, a přesune jej na načtené souřadnice. Následně je spuštěn druhý skript, který opět projde textový soubor, a vytvoří 
z každého řádku objekt, který reprezentuje každou z budov. Do tohoto objektu jsou načítány některé potřebné atributy. Následně jsou z těchto objektů vytvořeny dva slovníky Dictionary , které obsahují ke každému letopočtu, ve kterém došlo 
k začátku stavby (zacitStavet), resp. začátku demolice (zacitBourat) alespoň jedné 
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z budov, seznam List  těchto objektů pro každý rok. Tyto slovníky jsou následně 
v animaci v každém snímku prohledány. Kromě toho jsou vytvořeny dva seznamy List  obsahující objekty, které se právě staví (staveneBudovy), resp. bourají 
(bouraneBudovy). Vlastní animace výstavby a demolice budov potom funguje následovně. 
V každém snímku je prohledán slovník „zacitStavet“. Pokud ten obsahuje nějaké objekty pro právě započatý rok, jsou tyto objekty přidány do seznamu staveneBudovy v případě že už tam nejsou  a začíná výstavba. To znamená, že je 

od souřadnice Y budovy (v Unity je y svislá osa  odečtena hodnota její výšky a daný objekt je „zapnut“. Tímto způsobem se budova objeví těsně pod terénem, a v dalším snímku začne „vyrůstat“ – to proto, že se nachází v seznamu stavěných budov. Znamená to, že se postupně přičítá část celkové výšky budovy odpovídající délce zobrazení předchozího snímku. Jakmile tato výška dosáhne hodnoty celkové výšky budovy je animace ukončena, a budova je odstraněna ze seznamu právě stavěných 
budov. Podobným způsobem pracuje i animace demolice objektů.  

 

 

Obrázek 26: Náhled na výslednou animaci 
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Jako ukázka dalších možností, kterými je možné animaci „vyšperkovat“ byl následně přidán efekt kouře z komínů. Byl vytvořen nový ParticleSystem, a nastaveny 
jeho parametry tak, aby připomínal kouř. [74] Následně byl z takto připraveného efektu vytvořen takzvaný prefab – tedy jakýsi vzor objektu, který je možné vložit 
(i opakovaně  do scény. Tento přípravek je následně vkládán pomocí skriptu) nad každý právě dokončený komín, a při jeho demolici je efekt vypnut. Tímto byla dokončena část tvorby animace v programu Unity. Tuto animaci je možné prohlížet v prostředí herního enginu, ale je také možné z ní vytvořit 
samostatnou aplikaci. Na DVD přiloženém k této práci je záznam animace ve formátu 
mp4 – příloha č. 8. 

Příprava pro VR Aby bylo možné vytvořenou animaci prohlížet ve VR, bylo potřeba učinit poslední krok. Tím bylo stažení pluginu SteamVR z Asset Store a jeho začlenění do scény. Stahování z Asset Store je možné provést přímo v prostředí Unity a stažené prvky jsou po dotazu naimportovány do projektu.  Po stažení pluginu bylo potřeba do scény přidat „CameraRig“, což je prvek vymezující území, ve kterém se může uživatel ve virtuální realitě pohybovat. CameraRig obsahuje vše potřebné pro připojení se zařízením HTC Vive. Podrobný postup k přípravě projektu pro HTC Vive je popsán 
ve [75]. Vytvořený projekt, pomocí kterého je možné spustit animaci v prostředí virtuální reality je obsahem přílohy č. . 
3.4.6 Otestování virtuálního modelu Vytvořená animace byla otestována v RFID laboratoři Vysoké školy báňské, kde bylo dostupné jak zařízení HTC Vive, tak dostatečně výkonný počítač k jeho provozu. Na začátku testování se objevil problém s kompatibilitou mezi různými verzemi 

Unity. Projekt byl vytvářen v Unity verzi 2017.3.1. Unity Pro, nainstalované 
v laboratoři RFID ve verzi 5.6.5 nedovolilo vůbec animaci spustit, objevovala se chybová hlášení, která ve verzi . .  nenastávala. Tento problém byl vyřešen instalací stejné verze Unity. 

 Poté již bylo možné animaci spustit, avšak ve virtuální realitě nebylo nejprve vůbec vidět model. Bylo potřeba upravit parametry prvku CameraRig - Clipping 
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Planes, tedy vzdálenost roviny maximálního dohledu od oka uživatele, která byla příliš blízko. Stejně tak bylo potřeba upravit parametr Scale, který určuje poměr velikosti vymezené oblasti virtuálního hřiště  ve skutečném světě s modelem.  Poté co bylo toto nastavení upraveno, bylo možné prohlédnout si celou animaci 

z různých úhlů. Bohužel není možné vložit na toto místo jako důkaz úspěšného testu výsledný D obraz. Výsledek byl však předveden vedoucí práce i oponentovi, kteří měli možnost si model i animaci ve VR vyzkoušet. 
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4 ZHODNOCENÍ 

Jedním z požadavků pro vypracování práce bylo zjištění a uvedení poznatků 
a především omezení, které se v průběhu řešení práce objevily.  Značnou překážkou pro převod geodat do programu Unity bylo zjištění, že formát COLLADA neobsahuje informaci o poloze objektu. ArcGIS sice ukládá 
ke každému modelu soubor ve formátu kml, ve kterém je tato informace uložena, avšak nezávisle na souřadnicovém systému projektu vždy v souřadnicovém systému WGS. Tento problém byl překonán pomocí exportu souřadnic prvků do atributové tabulky, jiným řešením by mohl být výpočet a aplikace transformačního klíče 
pro vytvořený lokální souřadnicový systém. Dalším problémem této práce bylo veliké množství informací, které i přes omezení zájmové lokality na čtverec x  km způsobilo problém s obsahovou stránkou práce. Z důvodu časové náročnosti zpracování zvláště rastrových ale 
i textových dat se nebylo možné věnovat jiným prvkům polohopisu obsaženým ve zdrojových datech, jakými jsou pozemní komunikace, železnice, vodní plochy a toky anebo zeleň. Dalším omezením zvoleného postupu jsou nedokonalé modely budov. Vzhledem 
k velikému množství budov celkem  prvků , z nichž již veliká část neexistuje, není možné vytvořit ani alespoň částečně propracované modely každé z nich. Nejlepším řešením je pravděpodobně procedurální modelování těchto objektů na základě například letopočtu, ve kterém byly postaveny anebo dalších atributů. Jak 
bylo uvedeno v první kapitole, tuto možnost poskytuje například software CityEngine společnosti ESRI. Samotná příprava projektu pro prostředí virtuální reality je, navzdory tomu 
co by se mohlo zdát, jednou z jednodušších částí tvorby D animace. Spočívá 
ve výběru vhodného pluginu na základě zařízení, pro které má být animace určena  
a konfiguraci jeho parametrů. Pro určení těchto parametrů, kterými jsou například velikost sledované místnosti či dohledová vzdálenost, se ukázala být nejlepší metoda 

pokus – omyl, kterou bylo možné s úspěchem aplikovat po připojení virtuálních brýlí.  
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Přidanou hodnotou použití herního enginu pro tvorbu animace, je propracovaná grafická stránka výsledného produktu. Bylo tak možné vytvořit alespoň částečně realistický terén, mnoho celkovému dojmu přidávají také realistické stíny a své kouzlo má i efekt kouře nad komíny. Herní enginy nabízejí teoreticky a i prakticky neomezenou škálu možností, která je limitována pouze fantazií programátora, který ale musí být dostatečně zručný, zkušený a zběhlý v práci s herním enginem, tedy ve vývoji počítačových her anebo alespoň v objektově orientovaném programování.   
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5 ZÁVĚR 

V této práci je zdokumentován postup tvorby animace vývoje zástavby Třineckých Železáren, a.s. Obsahuje popis všech kroků, které bylo potřeba provést, od zpracování historických map do podoby geodatabáze, přes jejich převod do prostředí herního enginu po vytvoření a otestování finální animace v prostředí virtuální reality. 
Ve druhé kapitole práce byly popsány způsoby, kterými lze přistupovat k časové složce geodat. Z těchto způsobů byl zvolen vhodný pro zpracování dostupných zdrojů informací. Tato data, která byla dále zpracovávána až do podoby výsledné animace, zahrnují jak mapové podklady, tak i knižní zdroje, a byla z velké části poskytnuta geodetickým oddělením TŽ, a.s. Dalším bodem práce byla zařízení, která umožňují prožít virtuální realitu, to znamená virtuální brýle, a byly uvedeny jejich základní charakteristiky. Následoval popis možných softwarů, herních enginů, které jsou určeny pro tvorbu počítačových her, s uvedením jejich vlastností. Ve vybraném herním enginu byla v poslední části zpracovávána D animace.  V druhé kapitole byl popsán podrobný postup zpracování dat. Mapové podklady byly nejprve pomocí GIS softwaru ArcMap vloženy do geodatabáze. Tato data byla následně doplněna o informace obsažené v knižních a jiných zdrojích a chybějící data byla vygenerována pomocí skriptů. Následně byla vytvořena časová animace nejprve 

v programu ArcMap. Následoval převod geodat do podoby použitelné v herním enginu Unity a tento postup je také podrobně popsán. V Unity bylo následně potřeba vytvořit skript zajišťující správné umístění všech prvků a další, který má na starosti vlastní běh animace. Samotná tvorba animace bylo poměrně problematická, zvláště z důvodu nedostatku zkušeností s herním enginem Unity,  jazykem C# a obecně objektově orientovaným programováním, nicméně všechny problémy byly překonány 
a vytvořená animace běžela na testovacím zařízení HTC Vive dokonce plynule, dá se proto říct, že cíl práce byl splněn. 
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PŘÍLOHA Č. 1: PYTHON SKRIPT PRO VÝPOČET ATRIBUTU „ZAK_ST“ 

import random 
import datetime 
def vypocet( e2016, e2004, e2002, e1996, e1988, e1966, e1936, e1927, 
e1908, e1886, e1836): 
 
  if (e1836 == 1): 
    return datetime.datetime(1836,1,1) 
  elif  (e1886 == 1): 
    return datetime.datetime(random.randint(1837,1887),1,1) 
  elif  (e1908 == 1): 
    return datetime.datetime(random.randint(1887,1909),1,1) 
  elif  (e1927 == 1): 
    return datetime.datetime(random.randint(1909,1928),1,1) 
  elif  (e1936 == 1): 
    return datetime.datetime(random.randint(1928,1937),1,1) 
  elif  (e1966 == 1): 
    return datetime.datetime(random.randint(1937,1967),1,1) 
  elif  (e1988 == 1): 
    return datetime.datetime(random.randint(1967,1989),1,1) 
  elif  (e1996 == 1): 
    return datetime.datetime(random.randint(1989,1999),1,1) 
  elif  (e2002 == 1): 
    return datetime.datetime(random.randint(1999,2003),1,1) 
  elif  (e2004 == 1): 
    return datetime.datetime(random.randint(2003,2005),1,1) 
  elif  (e2015 == 1): 
    return datetime.datetime(random.randint(2005,2016),1,1) 
 
__esri_field_calculator_splitter__ 
vypocet( !e2015!, !e2004!, !e2002!, !e1996!, !e1988!, !e1966!, !e1936!, 
!e1927!, !e1908!, !e1886!, !e1836!) 
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PŘÍLOHA Č. 2: PYTHON SKRIPT PRO VÝPOČET ATRIBUTU „ZAH_ST“ 

import datetime 
 
def vypocet(zah, zak, plocha): 
  if (plocha > 3000): 
    vyst=3 
  elif (plocha > 300): 
    vyst=2 
  else: 
    vyst=1 
 
  if (zah is None): 
    return arcpy.time.ParseDateTimeString(zak) - 
datetime.timedelta(days=(365*vyst))   
  else: 
    return zah 
 
__esri_field_calculator_splitter__ 
vypocet( !zah_st! , !zak_st!, !Shape_Area! ) 
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PŘÍLOHA Č. 3: PYTHON SKRIPT PRO KLASIFIKACI OBJEKTŮ 

def klasifikace(obvod, plocha): 
    # vypocet parametru k:  pomer polomeru vypocteneho z obvodu          
    # k polomeru vypoctenemu z plochy 
    k=obvod/(2*math.sqrt(math.pi*plocha )) 
 
    if k<1.1: 
        #je to kruh 
        if plocha>500: 
            return "chladici_vez" 
        else: 
            return "komin" 
 
    else: 
        #neni to kruh 
        if plocha>1000: 
            return "hala" 
        elif plocha>400: 
            return "velky dum" 
        elif plocha>30: 
            return "dum" 
        else: 
            return "bunka" 
 
__esri_field_calculator_splitter__ 
klasifikace(!Shape_Length!,!Shape_Area!) 
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PŘÍLOHA Č. 4: UKÁZKA VYEXPORTOVANÉHO MODELU VE FORMÁTU COLLADA 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<COLLADA xmlns="http://www.collada.org/2005/11/COLLADASchema" version="1.4.1"> 
    <asset> 
        <created>2018-03-12T14:59:50Z</created> 
        <modified>2018-03-12T14:59:50Z</modified> 
        <up_axis>Z_UP</up_axis> 
    </asset> 
    <library_geometries> 
        <geometry id="ID_42.dae0"> 
            <mesh> 
                <source id="ID_42.dae0-positions"> 
                    <float_array id="ID_42.dae0-positions-array" count="48">-
1.7473 -4.4047 0 -6.1602 9.5801 0 -11.3958 3.4134 0 2.4346 2.6625 0 0.4696 -
6.1958 0 4.6449 -9.5801 0 4.0006 4.5884 0 11.3958 -1.482 0 -6.1602 9.5801 10 -
1.7473 -4.4047 10 -11.3958 3.4134 10 2.4346 2.6625 10 0.4696 -6.1958 10 4.6449 -
9.5801 10 4.0006 4.5884 10 11.3958 -1.482 10</float_array> 
                    <technique_common> 
                        <accessor count="16" source="#ID_42.dae0-positions-
array" stride="3"> 
                            <param name="X" type="float"/> 
                            <param name="Y" type="float"/> 
                            <param name="Z" type="float"/> 
                        </accessor> 
                    </technique_common> 
                </source> 
                <source id="ID_42.dae0-normals"> 
                    <float_array id="ID_42.dae0-normals-
array" count="3">0 0 1</float_array> 
                    <technique_common> 
                        <accessor count="1" source="#ID_42.dae0-normals-
array" stride="3"> 
                            <param name="X" type="float"/> 
                            <param name="Y" type="float"/> 
                            <param name="Z" type="float"/> 
                        </accessor> 
                    </technique_common> 
                </source> 
                <vertices id="ID_42.dae0-vertices"> 
                    <input semantic="POSITION" source="#ID_42.dae0-positions"/> 
                </vertices> 
                <triangles count="28" material="ID_42.dae0material"> 
                    <input offset="0" semantic="VERTEX" source="#ID_42.dae0-
vertices"/> 
                    <input offset="1" semantic="NORMAL" source="#ID_42.dae0-
normals"/> 
                    <p>1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 4 0 0 0 3 0 5 0 4 0 3 0 6 0 5 0 3 
0 7 0 5 0 6 0 9 0 8 0 10 0 11 0 8 0 9 0 12 0 11 0 9 0 13 0 11 0 12 0 14 0 11 0 13
 0 15 0 14 0 13 0 2 0 10 0 8 0 8 0 1 0 2 0 11 0 1 0 8 0 11 0 3 0 1 0 14 0 3 0 11 
0 14 0 6 0 3 0 15 0 6 0 14 0 15 0 7 0 6 0 13 0 7 0 15 0 13 0 5 0 7 0 12 0 5 0 13 
0 12 0 4 0 5 0 9 0 4 0 12 0 9 0 0 0 4 0 10 0 0 0 9 0 0 0 10 0 2 0</p> 
                </triangles> 
            </mesh> 
        </geometry> 
    </library_geometries> 
    <library_effects> 
        <effect id="ID_42.dae0effect"> 
            <profile_COMMON> 
                <technique sid="common"> 
                    <phong> 
                        <diffuse> 
                            <color>1 1 1 1</color> 
                        </diffuse> 
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                    </phong> 
                </technique> 
            </profile_COMMON> 
        </effect> 
    </library_effects> 
    <library_materials> 
        <material id="ID_42.dae0material"> 
            <instance_effect url="#ID_42.dae0effect"/> 
        </material> 
    </library_materials> 
    <library_visual_scenes> 
        <visual_scene id="Multipatch-Converted-Scene"> 
            <node id="ID_42.dae"> 
                <translate>0 0 0</translate> 
                <instance_geometry url="#ID_42.dae0"> 
                    <bind_material> 
                        <technique_common> 
                            <instance_material symbol="ID_42.dae0material" target
="#ID_42.dae0material"/> 
                        </technique_common> 
                    </bind_material> 
                </instance_geometry> 
            </node> 
        </visual_scene> 
    </library_visual_scenes> 
    <scene> 
        <instance_visual_scene url="#Multipatch-Converted-Scene"/> 
    </scene> 
</COLLADA> 
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PŘÍLOHA Č. 5 – C# SKRIPT PRO ROZMÍSTĚNÍ OBJEKTŮ 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.UI; 
 
 
public class Dealer : MonoBehaviour { 
 
    public Text statusText; 
    public TextAsset attributeTable; 
 
    public Material errorMat; 
    public Material bunka; 
    public Material dum; 
    public Material velkyDum; 
    public Material hala; 
    public Material komin; 
    public Material chlVez; 
 
    public GameObject smoke; 
 
 
    private List<GameObject> modely = new List<GameObject> (); 
 
 
    // Use this for initialization 
    void Start () { 
 
        //rozsekani souboru na radky a kontrola, jestli odpovida pocet modelu poc
tu radku atributove "tabulky" 
        string[] lines = attributeTable.text.Split ("\n" [0]); 
        int modelCount = transform.childCount; 
        int attrCount = lines.Length-1; 
        bool match=false; 
        if (modelCount == attrCount) { 
            match = true; 
        } 
 
        //pokud pocty odpovidaji, pokracuje se ctenim souboru po radcich 
        if (match) { 
             
            for (var i = 1; i < lines.Length; i++) { 
                 
                string[] item = lines [i].Split (";" [0]); 
 
                int id = int.Parse (item [0]); 
                float vyska = float.Parse (item [4].Replace (",", ".")); 
                string druh = item [5]; 
                float Ycoord = float.Parse (item [10].Replace (",", ".")); 
                float Xcoord = float.Parse (item [11].Replace (",", ".")); 
                float Zmin = float.Parse (item [12].Replace (",", ".")); 
 
                //vybere model odpovidajici nactenemu radku 
                modely.Add (gameObject.transform.Find ("ID_" + i).gameObject); 
                //a presune ho na zadane souradnice 
                modely [i -
 1].transform.transform.position = new Vector3 (Xcoord, Zmin, Ycoord); 
                //nasledne priradi material na zakladed druhu objektu 
                if (druh == "bunka") { 
                    modely [i - 1].GetComponent<Renderer> ().material = bunka; 
                } else if (druh == "dum") { 
                    modely [i - 1].GetComponent<Renderer> ().material = dum; 
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                } else if (druh == "velky dum") { 
                    modely [i - 1].GetComponent<Renderer> ().material = velkyDum; 
                } else if (druh == "hala") { 
                    modely [i - 1].GetComponent<Renderer> ().material = hala; 
                } else if (druh == "komin") { 
                    modely [i - 1].GetComponent<Renderer> ().material = komin; 
                    var mySmoke = Instantiate (smoke, new Vector3(Xcoord,Zmin+vys
ka ,Ycoord), Quaternion.identity); 
                    mySmoke.transform.parent = modely [i - 1].transform; 
                } else if (druh == "chladici_vez") { 
                    modely [i - 1].GetComponent<Renderer> ().material = chlVez; 
                } else modely [i -
 1].GetComponent<Renderer> ().material = errorMat; 
            } 
 
            //chybova hlaska kdyby nesedel pocet modelu s textovym souborem 
        } else {statusText.text += "\nPočet modelů neodpovídá počtu záznamů :(\nT
HE END"; 
        } 
    } 
} 
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PŘÍLOHA Č. 6 – C# SKRIPT PRO ANIMACI 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.UI; 
using System; 
using System.Linq; 
 
public class BuildingAnimator : MonoBehaviour { 
 
    public Text statusText; 
    public TextAsset attributeTable; 
    public float rychlost; 
 
    private List<GameObject> modely = new List<GameObject> (); 
    private float timer; 
    private int rok; 
    private Dictionary<int,List<Budova>> zacitStavet = new Dictionary<int,List<Bu
dova>>(); 
    private Dictionary<int,List<Budova>> zacitBourat = new Dictionary<int,List<Bu
dova>>(); 
    private List<Budova> staveneBudovy = new List<Budova>(); 
    private List<Budova> bouraneBudovy = new List<Budova>(); 
    private List<Budova> odstranitS = new List<Budova>(); 
    private List<Budova> odstranitB = new List<Budova>(); 
 
    // Use this for initialization 
    void Start () { 
 
        //je potřeba přečíst atributovou tabulku - nejdříve ji rozdělíme na řádky 
        string[] lines = attributeTable.text.Split ("\n" [0]); 
        int modelCount = transform.childCount; 
        int attrCount = lines.Length-1; 
        //a ověřit zda se shoduje počet s počtem modelů 
        if (modelCount == attrCount) { 
            //pokud ano, pokračuj 
            List<Atributy> atributy = new List<Atributy> (); 
 
            for (var i = 1; i < lines.Length; i++) { 
 
                string[] item = lines [i].Split (";" [0]); 
 
                int id = int.Parse (item [0]); 
                string nazev = item [2]; 
                float vyska = float.Parse (item [4].Replace (",", ".")); 
                string druh = item [5]; 
                int zah_st = (item [6] != "") ? int.Parse (item [6].Substring (6,
 4)) : 1831; 
                int zak_st = (item [7] != "") ? int.Parse (item [7].Substring (6,
 4)) : 1831; 
                int zah_de = (item [8] != "") ? int.Parse (item [8].Substring (6,
 4)) : 2030; 
                int zak_de = (item [9] != "") ? int.Parse (item [9].Substring (6,
 4)) : 2030; 
                float Ycoord = float.Parse (item [10].Replace (",", ".")); 
                float Xcoord = float.Parse (item [11].Replace (",", ".")); 
                float Zmin = float.Parse (item [12].Replace (",", ".")); 
                float Zmean = float.Parse (item [13].Replace (",", ".")); 
                int delkaStavby = int.Parse (item [14]); 
                int delkaDemolice = int.Parse (item [15]); 
 
 
                modely.Add (gameObject.transform.Find ("ID_" + i).gameObject); 
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                atributy.Add (new Atributy (id, nazev, vyska, druh, zah_st, zak_s
t, zah_de, zak_de, Ycoord, Xcoord, Zmin, Zmean, delkaStavby, delkaDemolice)); 
            } 
 
            //Vytvoření seznamů stavěných a bouraných objektů: 
            //projde se všechny atributy (budovy) 
            foreach (var attr in atributy){ 
                 
                //pokud je rok zahajeni vystavby uz v seznamu, tak se k němu přid
á id budovy, 
                if (zacitStavet.ContainsKey (attr.zah_st)) { 
                    zacitStavet [attr.zah_st].Add (new Budova(attr.id,attr.delkaS
tavby,attr.Zmin, attr.vyska, attr.druh)); 
                } 
                //pokud není, tak se vytvoří a přidá 
                else { 
                    zacitStavet [attr.zah_st] = new List<Budova>{new Budova(attr.
id,attr.delkaStavby,attr.Zmin, attr.vyska, attr.druh)}; 
                } 
                     
 
                //stejně s rokem zahájení demolice 
                if (zacitBourat.ContainsKey (attr.zah_de)) { 
                    zacitBourat [attr.zah_de].Add (new Budova(attr.id,attr.delkaD
emolice,attr.Zmin, attr.vyska, attr.druh)); 
                } 
                else { 
                    zacitBourat [attr.zah_de] = new List<Budova>{ new Budova(attr
.id,attr.delkaDemolice,attr.Zmin, attr.vyska, attr.druh) }; 
                } 
            } 
     
        }  
        else {statusText.text += "\nNesedí počet modelů s počtem záznamů\nKonec."
;} 
 
    } 
 
    // Update is called once per frame 
    void Update () { 
         
        //Čas plyne 
        timer += Time.deltaTime*rychlost; 
 
        rok = (int)timer + 1800;//1836 + par sekund na pochytani se 
        statusText.text = rok.ToString(); 
 
        if (rok == 2030) { 
            timer = 0; 
            foreach (GameObject model in modely) { 
                model.SetActive (false); 
                staveneBudovy.Clear (); 
                bouraneBudovy.Clear (); 
            } 
        } 
 
        //Animace vystavby budov====================== 
        //vem kazdou budovu, ktera se v danem roce ma zacit stavet 
        if (zacitStavet.ContainsKey(rok)){ 
            foreach (Budova budova in zacitStavet[rok]) { 
                //over jestli se uz nahodou nestavi (to se muze stat) 
                if (!staveneBudovy.Contains (budova)) { 
                    //pridej ji do seznamu stavenych 
                    staveneBudovy.Add (budova); 
                    // a zacni stavet (presun pod teren a zapni) 
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                    zacniStavet (budova); 
                } 
            } 
        } 
 
        odstranitS.Clear (); 
        // potom vem kazdou budovu v seznamu stavenych 
        foreach (Budova budova in staveneBudovy){ 
            // a pokud jeste neni uplne dostavena 
            if (budova.stav < budova.delka) { 
                //tak stavej 
                stavej (budova); 
                //pokud je dostavena 
            } else { 
                //prestan stavet (nelze odstranit primo, je to treba udelat zvlas
t, pomoci seznamu odstranit) 
                odstranitS.Add (budova); 
                //a zacni kourit z kominu 
                if (budova.druh == "komin") { 
                    var system = modely [budova.id -
 1].GetComponentInChildren<ParticleSystem> (); 
                    system.Play (); 
                } 
            } 
        } 
 
        foreach (Budova budova in odstranitS)    { 
            staveneBudovy.Remove (budova); 
        } 
 
        //Animace demolice budov, skoro stejně.. 
        //vem kazdou budovu, ktera se ma v tomto roce zacit bourat 
        if (zacitBourat.ContainsKey(rok)){ 
            foreach (Budova budova in zacitBourat[rok]) { 
                //over jestli se uz neboura 
                if (!bouraneBudovy.Contains (budova)) { 
                    //pridej ji do seznamu bouranych 
                    bouraneBudovy.Add(budova); 
                    //a vypni couzeni z kominu 
                    if (budova.druh == "komin") { 
                        var system = modely [budova.id -
 1].GetComponentInChildren<ParticleSystem> (); 
                        system.Stop (); 
                    } 
                } 
            } 
        } 
 
        //dále projdi seznam bouraných budov, a každé kousek zbourej 
        foreach (Budova budova in bouraneBudovy){ 
            //tzn pokud jeste neni zbourana uplne 
            if (budova.stav < budova.delka) { 
                //kousek zbourej 
                bourej (budova); 
            //a pokud je 
            } else { 
                //prestan bourat = vypni ji, presun tam kam patri a odeber ze sez
namu bouranych 
                dobourej(budova); 
                odstranitB.Add (budova); 
            } 
        } 
        foreach (Budova budova in odstranitB)    { 
            bouraneBudovy.Remove (budova); 
        } 
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    } 
 
    public void stavej(Budova budova){ 
        budova.stav += Time.deltaTime*rychlost; 
        modely[budova.id-
1].transform.localPosition += new Vector3 (0,budova.vyska*(Time.deltaTime*rychlos
t/budova.delka),0); 
    } 
 
    public void zacniStavet(Budova budova){ 
        budova.stav = 0; 
        modely[budova.id-1].transform.localPosition += (new Vector3(0,-
budova.vyska,0)); 
        modely [budova.id-1].SetActive (true); 
    } 
 
    public void dobourej(Budova budova){ 
        modely [budova.id-1].SetActive (false); 
        budova.stav = 0; 
        modely[budova.id-
1].transform.localPosition = (new Vector3(modely[budova.id-
1].transform.localPosition.x,budova.Z,modely[budova.id-
1].transform.localPosition.z)); 
    } 
         
    public void bourej(Budova budova){ 
        budova.stav += Time.deltaTime*rychlost; 
        modely[budova.id-1].transform.localPosition += new Vector3 (0,-
budova.vyska*(Time.deltaTime*rychlost/budova.delka),0); 
    } 
} Použitá třída Budova 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
[System.Serializable] 
public class Budova { 
    public int id; 
    public int delka; 
    public float Z; 
    public float vyska; 
    public float stav; 
    public string druh; 
 
    public Budova (int id, int delka,float Z,float vyska, string druh){ 
        this.id = id; 
        this.delka = delka; 
        this.Z = Z; 
        this.vyska = vyska; 
        this.stav = 0; 
        this.druh = druh; 
    } 
 
    public override bool Equals(object obj) 
    { 
        if (obj == null) return false; 
        Budova objAsId = obj as Budova; 
        if (objAsId == null) return false; 
        else return Equals(objAsId); 
    } 
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    public override int GetHashCode() 
    { 
        return id; 
    } 
    public bool Equals(Budova other) 
    { 
        if (other == null) return false; 
        return (this.id.Equals(other.id)); 
    } 
} Použitá třída Atributy 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
[System.Serializable] 
public class Atributy 
{ 
    public int id; 
    public string nazev; 
    public float vyska; 
    public string druh; 
    public int zah_st; 
    public int zak_st; 
    public int zah_de; 
    public int zak_de; 
    public float Ycoord; 
    public float Xcoord; 
    public float Zmin; 
    public int delkaStavby; 
    public int delkaDemolice; 
 
    public Atributy (int id, string nazev, float vyska, string druh, int zah_st, 
int zak_st, int zah_de, int zak_de, float Ycoord, float Xcoord, float Zmin, int d
elkaStavby, int delkaDemolice) 
    { 
        this.id = id; 
        this.nazev = nazev; 
        this.vyska = vyska; 
        this.druh = druh; 
        this.zah_st = zah_st; 
        this.zak_st = zak_st; 
        this.zah_de = zah_de; 
        this.zak_de = zak_de; 
        this.Ycoord = Ycoord; 
        this.Xcoord = Xcoord; 
        this.Zmin = Zmin; 
        this.delkaStavby = delkaStavby; 
        this.delkaDemolice = delkaDemolice; 
    } 
} 

 


