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ANOTÁCIA 
 

Jeník, J. Možnosti aplikace 3D engine v modelování krajiny. Ostrava inštitút ESŘ – 545 VŠB-

TU, 2004. Bakalárska práca, vedúci Neustupa, Z. 

 Práca sa zaoberá možnosťami aplikaciami 3D enginu v modelování krajiny pri obnove 

krajiny postihnutou povrchovým dobývaním. 

 V úvode práce sa zaoberám súčasným stavom záujmovej krajiny. Stručný popis 

krajiny a jeho úprava po ťažbe. V ďalšej časti vchádzam do problematiky objemových dát.  

Možnosti aplikácie 3D enginu rozoberám v tretej kapitole a uviedol som niektoré 

používane enginy v súčasnosti. V praktickej časti rozoberám mnou zvolení engine Ogre3D.  

 Záverom uzatváram problematiku a popisujem zhodnotenie práce z ďalším 

pokračovaním. 

 

ANOTATION 

Jeník, J. Ability aplication 3D engine for modeling scenary. Ostrava: Institute of Economy 

and Control Systems – 545 VŠB-TUO, 2004, Neustupa, Z. 

 Th work proceed about ability application 3D engine in modeling country by 

innovation land affected surface mining. 

 In the begin of the work I proceed actual land aspect. Summary description the land 

and his adaptation by mining. In the next part I enter o problem about capability data. 

Ability application 3D engine analyze in the third chapter end I introduce some using 

engines in the actual time. In the effectual part I describe Ogre3D engine. 

In the end of my work I enclose problem end I describe valuation with other 

resumption. 
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1.ÚVOD 
 

Človek pre svoju tvorbu a žitie na Zemi používa nerastné suroviny aby uspokojil svoje 

potreby. Pri samotnom ťažení používa technológie a postupy, ktoré sa nepriaznivo odrazia na 

životnom prostredí. Po samotnom vyťažení ostávajú na zemskom povrchu vyťažené jamy, 

ktoré už neobsahujú pre nás potrebný nerastný materiál. Po skončení by mala vždy 

nasledovať rekultivácia prostredia ťažby, aby sa krajina vrátila čo najbližšie k pôvodnému 

stavu. Existuje veľa spôsobov a podnetov na to, aby bola krajina využívaná ako pred 

samotnou ťažbou. Jedným so spôsobu je vrátenie krajiny z estetického a životného prostredia 

a z iného hľadiska môže ísť o ďalšie využitie tejto časti krajiny pre oddych a rekreáciu.  

V projekte Aplikácie virtuálnej reality v oblasti riadenia obnovy krajiny  sa 

zameriavame na rekultiváciu s cieľom využitia tejto krajiny na rekreačnú oblasť. Nakoľko 

ľudská predstava je veľká, nie vždy si vieme predstaviť, ako by mal náš finálny produkt 

vyzerať. Nato nám slúžia programy pre vizualizáciu a modelovanie. Výhodou je, že ešte pred 

samotným začatím rekultivácie, si môžeme vymodelovať tzv. reálny model, čiže akúsi 

predstavu, čo budeme chcieť vytvoriť a ako by to malo v konečnom výsledku vyzerať. 

Predídeme tak časovým a finančným nákladom spojených s ich nesledím odstraňovaním. 

Môžeme voliť z viacerých možnosti a tak nezasahuje do už tak postihnutej krajiny.  

Medornizácia ide rok čo rok vpred a najrýchlejší rást pociťujeme vo výpočtovej 

technike. Uľahčenie a rýchlejšie spracovanie informácii je hlavnou prednosťou použitia 

výpočtovej techniky. Vytvárajú sa nové programy, ktoré nám umožňujú riešiť dané 

problematiky v čo najkratšom čase. Odstránením ich nepotrebných časí a nahradením nových, 

alebo len samotným vylepšením, doplnením o nové funkcie. Z rastúcimi sowtwarovými 

a hardwarovými prostriedkami môžeme počítače využívať aj v oblastiach, v ktorých to ešte 

pred niekoľkými rokmi nebolo možné, alebo len z časti ale za vysokú cenu či úž časovú alebo 

finančnú. Využitie výpočtovej techniky je najlepším spôsobom použitia pri rekultivivácii 

krajiny postihnutou povrchovým dobývaním. Vďaka počítačom môžeme vytvoriť 3D model 

v počítačovej grafike a upravovať a nastavovať podľa vlastných potrieb a možností.. 

S približovaním sa modelu k skutočnej realite rastie aj rozsah a nároky na výpočtovú techniku 

a na čas jeho spracovania. 
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Existuje mnoho programov na spracovanie 3d modelu krajiny. V dnešnej dobe sa 

kladie hlavne dôraz na prepojenie jednotlivých programov medzi sebou, nakoľko neexistuje 

silný program na úplnú tvorbu. Na to sa používajú rôzne cad programy a rôzne 3d enginy či 

pluginy. Znalosť programátora je preto zameraná len na určitú časť a spojením viacerých 

takýchto častí nám vzniká celkový finálny produkt. Sowtware na tvorbu vizualizácie krajiny 

môžeme rozdeliť do niekoľkých kategórií, no medzi hlavné patria programy zaoberajúce sa 

tvorbou modelov a programy geografického informačného systému.  

Programy zaoberajúce sa tvorbou modelov majú za úlohu tzv. hrubú vrstvu 

a reprezentujú len vzhľad daného objektu. I keď v dnešnej dobe sú schopné sa priblížiť 

reálnemu objektu, no za cenu schopností a skúsenosti grafika, ktorý s daným programom 

pracuje. Samotné modely však nie sú nositeľmi informácii, ktoré by sme mohli využiť na 

ďalšie jej rozšírenie pri tvorbe rekultivácie krajiny. Tým sa myslí, že vieme aké sú rozmery 

daného objektu (výška, šírka, dĺžka a pod.), ale nevieme, kto daný objekt vytvoril, kedy a za 

akým cieľom. 

Druhou časťou sú programy geografického informačného systému. Tie sú nositeľmi 

informácií, ktoré môžu byť rozdelené do niekoľkých vrstiev, podľa dôležitosti a rozsiahlosti. 

Tieto informačné systémy sme schopní obohacovať informáciami rôzneho charakteru, ale na 

druhej strane nie sú tieto programy vytvorené k najvernejšiemu zobrazeniu. Hlavnou úlohou 

je poskytovať čo najväčšiu možnosť presných informácií. Informácie sú taktiež sprevádzane 

obrazne a to v 2D grafike formou rôznych máp a fotografií. 

Samotná tvorba 3D modelu už prebehla v predchádzajúcich diplomových prácach a jej 

zdokonalenie a vylepšovanie vždy nasleduje o krok v pred,  i keď táto problematika by mohla 

byť riešená s narastajúcimi možnosťami skoro vždy. Preto by sa malo pokračovať v rozšírení 

informácií a aktualizácií postihnutej krajiny. 

 

 

 

 

 



Bakalárska práca  VŠB – Technická univerzita Ostrava 
__________________________________________________________________________________   

- 10 - 

 

1.1CIELE BAKALÁRSKEJ PRÁCE 
 

Zadanie bakalárskej práce vychádza z projektu grantovanej úlohy GAČR 105/94/1121 

,,Systém pre modelovanie krajiny po baníckej činnosti“, nadväzujúci na spracované 

diplomové práce a rámci tejto úlohy riešením graficko-prezentačného úseku. 

Cieľom mojej bakalárskej práce je pokračovanie v projekte rekultivácie krajiny po 

ťažbe v meste Most a využitie nových vizuálnych možností pre priblíženie reality pri obnove 

postihnutej krajiny.  

 Zameriam sa hlavne na nové postupy prepojenie zobrazenia z dátami, ich bližšie 

vysvetlenie. V neposlednej rade popisujem typy 3D enginov a ich stručný popis.  

 Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov, návrh ďalšieho postupu. 

1.2 Súčasný stav 

 

 Ťažobní priestor sa nachádza v priestoroch likvidovanej časti mesta Most. V minulosti 

sa nachádzali na tomto území predmeské obce Pařidla, Konobrže a Kopisky. Územie je 

obklopené vrchmi Hněvín a Špičák. Južnú časť tvorí mesto Most a smerom na severozápad 

územie zasahuje po obec Zálužie. Oblasť leží v zrážkovom tieni Krušných hor. Nakoľko nie 

je tu veľký výskyt zrážok, každá vodnatá plocha, či už umelo alebo prirodzene vytvorená, 

značne pomôže k zlepšeniu mikroklimatu postihnutej oblasti.  

 V roku 1926 sa začalo na tomto území zasahovať do krajiny a začala aj samotná ťažba. 

Spočiatku sa jednalo o hlbinnú ťažbu pod názvom baňa Evžen, ktorej následky na okolitú 

krajinu neboli až také veľké. V 60. rokoch sa celé banské dielo začalo modernizovať a začali 

sa používať nové technológie s využitím rýpadiel a bola zavedená koľajová doprava, ktorá 

bola v roku 1988 ukončená. Pre zvýšenie ťažobnej kapacity sa v 70. a 80. rokoch lom 

zrekonštruoval na technologický celok TC1 a TC2. Od roku 1971 sa ťažba rozšírila až do 

základov mesta Most, čo malo za následok likvidovanie historickej časti mesta. V roku 1995 

vydal vtedajší minister priemyslu a obchodu súhlas na ukončenie samotnej ťažby. O rok 

neskôr sa už likvidovali technológie a objekty. 

 Následok ukončenia ťažby dalo podnet na rekultiváciu krajiny. Jedná sa o záverečnú 

časť banskej činnosti. Vrátenie krajiny do pôvodného stavu je veľmi zložitý, časovo náročný 
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a finančne nákladný proces. Medzi prvými krokmi sa začala obnova plôch v oblasti 

presunutého Dekanského kostola, ktorá bola rozdelená do  štyroch etáp. Do vyťažených 

priestoroch sa začala vracať zeleň, čím prispela výrazne stavba parkov. Ďalším krokom bolo 

komunikačné prepojenie premiestneného kostola a areálu cintorína. V súčasnej dobe ďalej 

prebieha zatrávňovanie a zalesňovanie svahov pre budúce jazero Most. 

 So samotnou obnovou krajiny do pôvodného stavu sa predpokladá rok 2015, kde by 

malo byť toto územie využité na rekreáciu a oddych. Vznikne tak rekreačná oblasť z jazerom 

Most o celkovej výmere 311 ha a maximálnou hĺbkou 75 metrov. Vodu do jazera bude 

privádzaná z rieky Bilina.  
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2. Analýza procesu obnovy krajiny 

2.1 Rekultivácia krajiny 
 

Úlohou rekultivácie je nielen obnova, ale i plánovaná tvorba novej krajiny, krajiny 

tvorenej podľa ľudských predstáv. Zahrňujeme do nej vybavenie novými zememeračskými 

pozemkami, lesy, novú hydrografickú štruktúru, vhodné priestory na bývanie, pre prácu, 

oddych a rekreáciu.  

Analýza procesu krajiny bola podrobne popísaná v predošlých prácach. Preto túto časť 

chcem spomenúť na nasledujúcom grafe, kde sú zobrazené jednotlivé etapy rekultivácie. 

 

 

 

Obr.1: Proces rekultivácie 
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Informačným zabezpečením rozumieme dáta, s ktorým budeme pracovať. V tomto 

prípade sa jedná o informácie o povrchu terénu. Zdrojom informácií o jednotlivých úpravách 

boli ideové štúdie.  Tie dostaneme analýzou získaných údajov. V tejto etape sa dostávame do 

štádia vizualizácie, čiže vytvárame základy modelu terénu.  

Projekt technickej rekultivácie zahrňuje činnosti spojené s úpravami reliéfu terénu, 

sprístupnenie ciest a odvodňovací systém. Navozením kvalitnej pôdy a obohatením o rôzne 

substráty vyriešime etapu biotechnickej rekultivácie. Spevnením brehov získame proti 

erozívne opatrenie a vyhneme sa tak prípadným katastrofám. Pri biologickej etape sa 

zameriavame na ozeleňovaní, zalesňovaní a zatrávňovaní jednotlivých plôch. Výsledkom 

týchto etáp dostávame finálny produkt, čiže model krajiny. Ten nám slúži už na samotnú 

predstavu obnovy krajiny a jej ďalšie využitie. 

2.2 Rekultivácia krajiny zo zákona 
 

Rekultivácia je súhrn agromelioračných, agrotechnických,biologických a 

pestovateľských opatrení na obnovu kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a 

obnovu pôdnej úrodnosti. Tieto opatrenia obsahujú obnovu fyzikálnych vlastností, 

chemických vlastností a biologických vlastností podľa príslušného druhu pozemku 

poľnohospodárskej pôdy. 

 

Projekt rekultivácie obsahuje : 

a) informáciu o navrhovanom dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy, stavbe alebo 

inom zámere, 

b) identifikačné údaje z katastra nehnuteľností o pôde, na ktorej má byť vykonaná 

rekultivácia a agronomicko-pôdoznaleckú charakteristiku pôdy, vodohospodárske pomery 

stanovišťa a morfológiu pôdneho profilu, 

c) bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy dočasne 

odnímanej, 

d) technickú časť rekultivácie, ktorá obsahuje opis opatrení technickej rekultivácie, 

postup pri ich vykonávaní, vykonávaní, časový harmonogram postupu prác, najmä zemné 

práce, povrchové očistenie plochy, plošné urovnávky a navážky, rekonštrukciu pôdneho 

profilu a hydromelioračné opatrenia, 
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e) biologickú časť rekultivácie, ktorá obsahuje opis opatrení biologickej rekultivácie, 

postup pri ich vykonávaní, časový harmonogram postupu prác, najmä osevné postupy, 

hnojenie pôdy a optimalizáciu pôdnej reakcie, 

f) stanovisko vlastníka poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomcu a 

správcu poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“),  

g) záväzné vyhlásenie vlastníka alebo užívateľa, že po skončení rekultivácie prevezme 

rekultivované plochy do užívania, 

h) odborné stanovisko k projektu rekultivácie. 

 

Rekultivácia sa určuje najmenej v rozsahu výmery dočasne odňatej poľnohospodárskej 

pôdy. Výmeru rekultivácie možno rozšíriť na susedné pozemky vtedy, ak treba riešiť 

ekologickú stabilitu dotknutého územia, ktorá bola narušená stavebnou alebo inou činnosťou 

v teréne. 

 

Termín skončenia rekultivácie je totožný s termínom skončenia dočasného odňatia 

poľnohospodárskej pôdy podľa rozhodnutia o jej odňatí. V rámci termínu skončenia 

dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy sa vykoná technická rekultivácia a najmenej 

jeden rok biologická rekultivácia. Biologická rekultivácia pokračuje aj po termíne dočasného 

odňatia poľnohospodárskej pôdy a podľa náročnosti biologických opatrení môže trvať ešte 

jeden rok až štyri roky. 

Po skončení rekultivácie predkladá investor protokol o jej vykonaní podľa vzoru 

uvedeného v prílohe č. 3 príslušnému orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy. 

 

2.3 Rekultivácia lomu Ležáky na jazero 
  

 Pre úpravu terénu po ťažbe bolo volených niekoľko variant, ako vrátiť krajinu do 

pôvodného stavu.  Prvou variantou bola tzv. suchá varianta, no tá by mala za následok obnovu 

ťažobnej činnosti v blízkosti mesta Most, a boli by ňou odstránené výsypky Střimnice, Jiŕetín 

– Kopisty a časť výsypky Ružodol.  Druhou variantou  z nich bola hlboká varianta, pri ktorej 

sa mal  celý lom zaplaviť  vodou a bude vytvorené rozsiahle jazero. Treťou  variantou je tzv. 

varianta projektová, kde vznikne plocha na 199 metroch, pri ktorej je vyrovnaná bilancia 
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prítokov vôd z pôvodnej s odpadom z nádrže. Pre plnenie nádrže by sa použila voda z rieky 

Biliny. Táto varianta sa zdá najlepšou a najekonomickejšou. 

 Vzhľadom k tomu, že jazero bude využívané k športovým a rekreačným účelom, 

základnou podmienkou je nielen ekologický únosná, ale i hygienicky vhodná kvalita vody. Za 

týmto účelom bolo uvažované, že voda by mohla byť odoberaná z priemyslového privádzača, 

čím by do jazera tiekla voda z Ohře. Táto možnosť by bola veľmi investičná a nákladná. Preto 

sa hľadali iné možnosti a nakoniec podmienkam vyhovela rieka Bíliny. Podmienkou však 

bolo, aby odber vody bol iba v období nadpriemerných prietokov, a to tak, aby sa týmto 

odberom neznížil prietok v rieke pod hodnotu 1,9 �
�
. �
��.  

Problematika kvality vody v jazere úzko súvisí so zdrojom vody pre napustenie, 

s technológiou napustenia a so samočistiacou schopnosťou vody v budúcom jazere. Kvalita 

vody sa výrazne zlepší  vhodným technickým riešením prítokového kanála. Ďalej môžeme 

kvalitu vody v jazere ovplyvňovať rýchlosťou plnenia jazera, a to tak, aby mala čo najdlhšie 

trvalú stratifikáciu. Pri tomto spôsobe bude dochádzať k väčšiemu prieniku atmosférického 

kyslíka i do hlbších partií a baviac sa tým obmedzí prístup fosforu na jednotku hladiny. 

 

Tab. 1: Základné charakteristiky alternatív zaplavenia 

 

 

Tab. 2: Údaje projektovanej varianty 
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Vo vyššie uvedenej tabuľke sú uvedené namerané hodnoty pre rekultiváciu krajiny. 

Celková plocha na obnovu činí 325 hektárov. Postihnutá časť je preto dosť veľká a správne 

rozhodnutia a rozdelenie na menšie celky prispeje k jej návratu. Rozsiahlejšiu časť tvorí 

jazero, ktoré má 2,5 km dĺžku a 1,5 km šírku. Nameraná hĺbka je 59 metrov. Nakoľko sa 

jedná o nerovnomerné hĺbky, ich hodnota bola spriemerovaná na 22,2 metra. Do jazera sa 

zmestí 72,354 mil. �� vody. Hlavným zdrojom je už spomínaná rieka Bílina. 

 

 

Obr. 2: Jezero Ležáky - Most  

 

Obr. 3: Pôdorys jazera 
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2.4 Likvidácia okolitých obcí 
 

Likvidácia časti obce Rudolice 
 

Pri likvidácii starého Mostu bola ako náhrada za zrušené cesty, železnicu, rieku Bílina, 

rýchlodráha Most – Litvínov a ďalšie inžinierske trasy vybudovaní tzv. Koridor inžinierskych 

sieti. Východná časť tohto koridoru inžinierske trasy zasiahla okrem územia starého Mostu 

taktiež časť územia v katastri obce Rudolice a tu zasahovala mimo Koridoru inžinierskych 

sieti taktiež výstavba nových obytných obvodov Mostu. Výstavba sa tak v celom rozsahu 

dostala na územie Rudolic na pravom brehu rieky Bíliny okrem niekoľkých objektov medzi 

traťou Českých dráh a starou cestou číslo 15.  

 

Osada Velebudice situovaná v blízkosti južného okraja mesta Most, bola jednou 

z najstarších obcí na Mostecku. Prvé písomné správy sú z 13. storočia. Vo vlastníctve mesta 

Most zostala obec až do konca feudalizmu. Približne v tomto období získala správnu 

samostatnosť, trvajúcu až do konca 2. svetovej vojny. V roku 1960 bola pričlenená ako osada 

blízke obci Skyřice. Od roku 1971 až do likvidácie boli Vedebudice súčasťou Mostu. 

Likvidácia prebehla v roku 1976. 

 

Obec Skyřice sa nachádzala vo zvlnenej krajine juhozápadným smerom od Mosta. 

Prvé písomne listiny pochádzajú z roku 1391, no podľa archeologických nálezov sa 

predpokladá osídlenie už v prehistorickej dobe. Po voľbách v roku 1897 boli Skyřice 

samostatnou obcou, v roku 1960 bola Skyřicom pridelená osada Velebudice. Likvidácia obce 

prebehla v roku 1976.  

2.5 Terénne úpravy 
 

 Hlavnou náplňou terénnych úprav je presun zeminy za účelom dosiahnutia žiadaného 

tvaru povrchu terénu. Terénne úpravy sú vykonávané na výsypkách, odvaloch a na poklesoch. 

Pri týchto úpravách hlavným materiálom sú horniny alebo zeminy, ktoré delíme na: 

Podľa súdržnosti na: 

• Nesúdržné (štrky, štrkopiesky, sypké kamenné suti, sypké piesky) 

• Súdržné (íly, piesočnaté a hlinité íly, spraše a hlina) 
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Podľa priepustnosti na : 

• Nepriepustné (íly, sliny a pod.) 
• Málo priepustné (hliny, piesočnaté íly, ornice apod.) 

• Silno priepustné (štrky, piesky a pod.) 
 

Pri týchto úpravách terénu sa smeruje k nivelizácii povrchu, ktorá je podmienkou 

mechanizačnej prístupnosti, agrotechnickému odhospodárneniu a podieľa sa na svahovej 

a protierozívnej stabilizáciu územia. Intenzita a rozsah úprav vyplýva z členitosti 

upravovaného územia a z požiadavkou na spôsob rekultivácie. Pokiaľ je terén výsypok 

tvorený kvalitatívne odlišnými zeminami, potom je možné v priebehu úprav súčasne 

s úpravou reliéfu riešiť i pedogenetickú kvalitu povrchových vrstiev. Rovnakým spôsobom 

môžeme riešiť zvýšenie hydrogeologickej a hydropedologickej účinnosti výsypkového 

povrchu, pokiaľ sú na území zastúpené zeminy s rôznymi infiltračními včasnosťami. 

Účinným spôsobom pri úprave je riešenie také, že  zeminy ktoré sú rekultivačné 

nevhodné sú presypané zeminami rekultivačne vhodnými. Na povrchu vznikne pôda 

v odpovedajúcej pedogenetickej kvalite. Tieto úpravy môžeme vytvárať na náhornej 

a svahovej časti výsypky. 

 

 

Obr. 4 : Schéma presypania nevhodnej zeminy vhodnou zeminou na rekultiváciu 
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2.5.1 Technické úpravy svahu 
 
 Účelom úpravy svahu je minimalizácia dynamiky geomorfovaných procesov 

v svahovom území a tím i následná ochrana rekultivačných kultúr. 

Protierozívne opatrenie 

 Erózia je fyzikálny proces rozrušovania a odstraňovania časti zemského povrchu 

pôsobením vonkajších (exogénnych) činiteľov. Na rozdiel od zvetrávania, ktoré ja vlastným 

rozrušovaním, predstavuje erózia hlavne transport zvetraliny.  

Príčinou erózie je mechanické pôsobenie pohybujúcich sa okolitých látok, napr. 

vzduchu (vietor), prúdiacej alebo vlniacej sa vody, ľadu, snehu, pohyblivých zvetralín a 

nespevnených usadenín. Druhy erózie sa tak rozlišujú podľa dominantných reliéfotvorných 

činiteľov, ktoré ju zapríčiňujú (napr. vodná erózia, ľadovcová erózia, veterná erózia). Erózia 

je prirodzený prírodný proces, na mnohých miestach ju však výrazne zrýchľuje činnosť 

človeka. Príliš rýchla erózia, môže viesť k nevratnému poškodeniu ekosystému a strate jeho 

funkčnosti. Erózia je spôsobená hlavne gravitáciou, ale aj ďalšími faktormi, ako je napríklad 

intenzita zrážok, štruktúra materskej horniny či pôdy, sklon svahu, hustota rastlinného 

pokryvu alebo spôsob využívania pôdy. 

Druhy erózie delíme na: 

• Svahové pohyby (padanie a opadávanie, zosuvy a sklz, zložené pohyby) 

• Vodná erózia (zosuvy, bahnotoky) 

• Ľadovcová erózia (ryhy a škrabance na podložných horninách, vylamovanie hornín) 

• Veterná erózia (obrusovanie hornín, veterný odnos sypkých zvetralín) 

Metódy spomaľovanie erózie 

 K zlepšeniu odolnosti povrchu svahov výsypok je používanie špeciálnych moderných 

materiálov ako sú napríklad geomriežkoviny, ktoré vďaka svojím výborným mechanicko-

fyzikálným vlastnosťami (mechanická odolnosť, teplotná stálosť a iné.) umožňuje nasadenie 

v extrémnych podmienkach. Vďaka týmto materiálom je možno osadzovať inak nevhodné 

a nestabilné plochy výsypok. Pre zlepšenie únosnosti základových pôd sa využíva geotextílie. 
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2.5.2 Hydromelioračné opatrenie 
 

 Hydromelioračné zásahy sú aktívne v súvislosti sintenzivnými formami 

poľnohospodárkej rekultivácie, pretože na množstvo vody počas vegetačného obdobia sú 

závislé hlavne poľnohospodárske plodiny. Základným zmyslom je optimalizácia pomeru 

v pedosfére teda neutralizácia výkyvov vlahového režimu. Jednou z účinných možností 

neutralizácie výkyvov vlahového režimu je sústava hydromelioračných opatrení, tvorená 

odvodnením, alebo závlahou za súbežných opatrení, ktorá smeruje k regulácii povrchového 

i podzemného odtoku. 

Odvodňovanie – účelom je odstrániť nadbytok vody v pôde a zachovať v nej ekologicky 

žiadané množstvo. Odvodnenie rekultivovaného pozemku je možné riešiť ako povrchové 

(priekopové odvodnenie), podzemné (drenážné odvodnenie) alebo kombinované. Pokiaľ sa 

nejedná a rozsiahly povrchový zdroj zamokrenia, je spravidla nutné zníženie nadmerne 

vysokého stavu hladiny podzemnej vody. 

 

 

Obr. 5: Možnosť úpravy svahu pri odvodnení 
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Závlaha – účelom je zistenie vlahovej potreby pestovaných plodín tak, aby neboli ohrozené 

nedostatkom prirodzenej vlahy pri trvalom alebo prechodnom výskyte sucha. Zavlažovanie je 

možné vykonávať postrekom, brázdovým ponorom, vytvorením drenážnych zavlažovacích 

zariadení a pod. Tieto spôsoby vykonávame v potrebe, ak  počet zrážok za rok je v priemere 

pod 500 až 600 mm.  

 V niektorých prípadoch je zavlažovanie účelné ako asanačné alebo ochranné 

opatrenie. Niektoré výsypkové pôdy sú intoxikované značnými koncentráciami vodou 

rozpustných škodlivín, ktoré je možné intenzívne transformovať do nižších vrstiev zemín. 
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3. Nové postupy prepojenia zobrazenia s dátami 
 

 V nasledujúcich textoch si ukážeme, ako sa pracuje pri zobrazovaní dát. Výledným 

produktom je samotná vizualizácia. 

3.1 Objemové dáta 
 
Na rozdiel od dvojrozmerných obrazových dát, objemové dáta sú trojrozmerné a nesú 

informáciu aj o vnútri objektov. Na počítači predstavujú dáta hodnoty meranej veličiny v 

diskrétnych bodoch. Pozície týchto bodov závisia od použitého vzorkovania a nazývajú sa 

voxle. V medicínskych aplikáciách sa dáta získavajú pomocou rôznych metód ako je 

tomografia (CT – computer tomography), magnetická rezonancia (MRI - magnetic resonance 

imaging) a iných. V iných aplikáciách môžu dáta vznikať aj synteticky. Ak sa jedná o merané 

dáta, tieto je za účelom uloženia a spracovania na počítači nutné navzorkovať, kvantizovať a 

následne pri zobrazovaní rekonštruovať. 

 
 

3.2 Vzorkovanie a rekonštrukcia 
 

Vzorkovanie predstavuje proces, keď sa spojitá funkcia konvertuje na diskrétnu 

reprezentáciu. Hodnoty funkcie sú zaznamenávané v diskrétnych, zväčša rovnomerne 

vzdialených pozíciách. Hodnoty meranej veličiny vo vzorkách treba zase kvantizovať na 

diskrétne úrovne, ktoré sú v počítači reprezentované celými číslami alebo číslami s pevnou, či 

plávajúcou desatinou čiarkou. 

Pri vizualizácii potrebujeme poznať hodnotu funkcie aj mimo vzorkovaných bodov a 

teda rekonštruovať pôvodnú spojitú funkciu z jej diskrétnej verzie. Rekonštrukcia sa prevádza 

vykonaním konvolúcie jadra filtra s diskrétnou funkciou. Používajú sa rôzne filtre, 

najjednoduchším je pravouhlé okno (box filter), ktorý predstavuje interpoláciu najbližšieho 

suseda. Často používaným filtrom je trojuholníkové okno (tent filter), ktoré zodpovedá 

lineárnej interpolácii a je priamo implementované v dnešných grafických kartách.   

Na dosiahnutie úplnej rekonštrukcie musí pre pôvodnú funkciu platiť, že neobsahuje 

frekvencie vyššie ako je nejaká hranica a zároveň pri vzorkovaní musí byť použitá aspoň 

dvojnásobná frekvencia (Nyquist frequency).  Ak dáta spĺňajú tieto požiadavky, úplná 
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rekonštrukcia sa dá teoreticky docieliť použitím sinc filtra. Tento filter má však neohraničený 

rozsah a prakticky je nemožné ho použiť. Dajú sa však docieliť lepšie výsledky ako pri 

použití trojuholníkového okna, ak v ohraničenom rozsahu aproximujeme sync filter. 

Používajú sa napríklad bi-kubické alebo iné splajn krivky. Vo všeobecnosti sa dá na dnešných 

grafických kartách použiť ľubovoľný filter, pri cene vyšších časových nárokov na 

renderovanie. 

 

3.3 Vizualizácia objemových dát 
 

Vizualizácia objemových dát predstavuje proces zobrazovania objemových dát na 

dvojrozmernom výstupnom médiu, zväčša monitore počítača. Keďže dáta neobsahujú 

explicitnú informáciu o povrchu, neexistuje priamočiary spôsob ako zobraziť takéto dáta. 

Jedným riešením je extrakcia povrchu z dát a jeho následné vykreslenie bežnými metódami. 

Druhou je renderovať dáta priamo, bez explicitného skúmania povrchu. Výhodou tohto 

prístupu je možnosť zobrazovať súčasne povrch aj vnútro objektu s pomocou polo 

priehľadnosti. 

 

3.4 Zobrazovanie pomocou textúr 
 

Textúrovacia funkcionalita dostupná na dnešných grafických kartách predstavuje 

proces prevzorkovania, ktorý je možné využiť pri objemovej vizualizácii. Na kombinovanie 

rôznych vzoriek sa používa hardvérové alfa zmiešavanie. Na rozdiel od metódy sledovania 

lúča, pri textúrovaní ide o objektovo orientovaný prístup. Prechádza sa cez objemové dáta, tie 

sa renderujú a vo všeobecnosti až po prejdení celého objemu dosiahnu jednotlivé pixle 

výsledného obrazu svoju finálnu podobu. 

Textúrovanie je aplikované iba pri vykresľovaní niektorej geometrickej primitívny a 

preto sa na renderovanie používa proxy geometria (proxy geometry). Jedná sa zväčša o 

obdĺžniky - rezy objemu, ktoré sú textúrované objemovými dátami. Dáta sú uložené buď v 3D 

textúre alebo v sade osovo orientovaných 2D textúr a renderovaním proxy geometrie sa po 

častiach zobrazujú. 

 
2D textúry  
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Pri tejto metóde sú dáta uložené ako súbor 2D textúr, ktoré predstavujú obdĺžnikové 

rezy objemu. Tieto rezy je možné na grafických kartách priamo renderovať a využívať 

hardvérovú podporu pre textúrovanie, čo predstavuje bilineárnu interpoláciu. Aby pri rôznych 

pohľadových uhloch nedochádzalo k pohľadu pomedzi rezy, používajú sa tri sady textúr, 

každá reprezentujúca objem v niektorej osovej orientácii. Sadá použitá pre dané vykreslenie 

sa zvolí na základe veľkosti pohľadového uhla s normálou rezov danej sady.  

 

Rezy sú vykresľované od najvzdialenejšieho po najbližší. Emisia je reprezentovaná RGB 

farbou a alfa hodnota reprezentuje priehľadnosť. Pri vykresľovaní je použitý požadovaný 

hardvérovo podporovaný mód pre zmiešavanie. Výhodou použitia 2D textúr je vysoká 

výkonnosť´ vďaka použitej hardvérovej podpore bilineárnej interpolácie pri textúrovaní ako aj 

dostupnosť aj na starších grafických kartách. Medzi nevýhody patrí vysoká pamäťová 

náročnosť spôsobená nutnosťou udržiavať tri sady textúr, ďalej nepresnosť bilineárnej 

interpolácie, ako aj viditeľné prechody pri niektorých zmenách pohľadového uhla, 

spôsobených prepnutím používanej sady textúr.  

 
3d textúry 

 

Pri použití 3D textúry sú dáta udržiavané v celku v jednej objemovej textúre. 

Namiesto bilineárnej sa používa trilineárna interpolácia a renderované rezy nemusia byť 

orientované podľa osí objemu. Používajú sa rezy kolmé na pohľadový vektor, čím je 

odbúraný problém plávajúcej vzorkovacej frekvencie vyskytujúci sa pri 2D textúrach. 

Keďže sa používa trilineárna interpolácia, je možné jednoducho upravovať počet 

rezov, resp. vzdialenosť dvoch susedných rezov. Výhodami tejto metódy je kvalita výstupu 

spôsobená trilineárnou interpoláciou, ako aj pamäťová náročnosť, keďže dáta sú udržiavané 

len v jednej kópii. Nevýhodou je nižšia rýchlosť trilineárnej interpolácie ako aj dostupnosť 

podpory pre 3D textúry na starších grafických kartách. 

 

3.5 Vizualizačné riešenia 
 

Voľne dostupné vizualizačné riešenia pozostávajú jednak z menších špecializovaných 

aplikácii určených priamo na objemovú vizualizáciu a potom z komplexnejších aplikácií 

použiteľných aj na iné účely vo vedeckej oblasti. Používané sú dva architektonické prístupy - 

prístup založený na toku dát(data-flow) a potom s využitím grafu scény (scene graph). 
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3.5.1 Model toku dát 
 

Medzi aplikácie využívajúce tento prístup patria napríklad SciRUN alebo program 

MeVisLab. Aplikácie obsahujú kolekciu štandardných modulov, kde každý vykonáva nejakú 

elementárnu operáciu. 

Každý modul má vlastnú vstupno-výstupnú charakteristiku. Na vstupujúcich dátach je 

vykonaná príslušná operácia a následne upravené dáta dostupné na výstupe z modulu. V 

závislosti od vstupno-výstupnej charakteristiky je možné za seba spájať rôzne moduly a tak 

vytvoriť acyklický graf, reprezentujúci postupnosť vykonávania operácií na jednotlivých 

dátach. Takto je možné pred samotnou vizualizáciou vykonať na dátach ľubovoľné operácie 

predspracovania. 

Tento prístup umožňuje okrem jednoduchej rozšíriteľnosti aplikácie o novú funkcionalitu 

pridaním nových modulov, aj rozmanitosť využitia aplikácie. Nevýhodou je zložitejšia 

obsluha. 

3.5.2 Rozšíriteľnosť a platformová nezávislosť 
 

Existujú rôzne prístupy na vizualizáciu objemových dát, či už po stránke 

algoritmického alebo vzhľadom na konkrétnu implementáciu s využitím rôznych 

hardvérových a softvérových riešení. Engine by mal poskytovať možnosť na jednoduché 

rozšírenie o nové renderovacie postupy, bez nutnosti zasahovania do vnútorného kódu enginu. 

Rozšírenia by mali byť použiteľné bez väčších úprav tak, aby sa dali medzi rôznymi 

užívateľmi enginu ľubovoľne vymieňať. 

Nezávislosť, znamená poskytnúť platformovo nezávislý engine, v zmysle dostupnosti 

na rôznych platformách a rôznych operačných systémoch. V prípade, že sa jedná o vzdialenú 

vizualizáciu, mala by byť umožnená spolupráca aplikácií prevádzkovaných na rôznych 

systémoch. Primárne sú ako cieľové operačné systémy uvažované Linux/UNIX a Windows. 

3.5.3 Vzdialená vizualizácia 
 

Výhodou riešenia vizualizácie pomocou enginu je, že výpočtové jadro a užívateľské 

rozhranie sú prirodzene oddelené. To uľahčuje ich úplnú fyzickú separáciu a použitie 

nejakého komunikačného protokolu na ich kooperáciu. Výkonovo náročné výpočty tak môžu 
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byť prevádzkované na špeciálnych pracovných staniciach, ktoré poskytujú dostatočný výkon 

na operáciu vizualizácie. Tá potom môže byť ovládaná aj z bežných osobných počítačoch, 

ktoré nemusia disponovať výkonným grafickým hardvérom. Zároveň je možné zdieľať dáta, 

či už v hlavnej pamäti alebo video pamäti, v prípade, že na jeden server sa môže pripojiť 

viacej klientov. 

3.5.4 Model s využitím grafu scény 
 

Graf scény vo všeobecnosti označuje acyklický orientovaný graf, ktorý reprezentuje 

hierarchickú štruktúru scény. V závislosti od implementácie umožňuje graf scény 

reprezentovať rôzne závislosti a objekty. Okrem reprezentácie trojrozmernej scény sa používa 

napríklad aj vo vektorových grafických editoroch. Existujú rôzne komerčné aj voľné knižnice, 

poskytujúce funkcionalitu grafu scény. Patria medzi ne napríklad Open Inventor, Ogre 3D, 

OpenSceneGraph, OpenSG a iné. Graf scény umožňuje hierarchicky organizovať geometrické 

primitívny, samostatné modely, umiestňovať ich, udržiavať ich optické vlastnosti a 

automaticky aj vykonávať orezávanie neviditeľných objektov. Knižnice zväčša neobsahujú 

priamu podporu pre objemovú vizualizáciu a je potrebné ich rozšíriť. Existuje napríklad 

rozšírenie prostredia OpenSG o funkcionalitu priamej objemovej vizualizácie za použitia 

textúr. Toto rozšírenie obsahuje autonómny objekt vyložiteľný do scény, ktorý 

zabezpečuje zobrazovanie objemových dát. Spôsob vizualizácie je ovplyvňovaný zvolenou 

prenosovou funkciou a shaderom, ktorý špecifikuje algoritmus zmieľavania. Rozšíriteľnosť 

spočíva v možnosti použitia iných shaderov, bez nutnosti zasahovania do zvyšku aplikácie. 

Pri použití grafu scény, užívateľ volí dáta a nastavuje spôsob vizualizácie, nezasahuje 

však do vnútornej reprezentácie dát a nepotrebuje vedieť poradie vykonávania operácií. Z 

tohto pohľadu sú vizualizačné aplikácie jednoduchšie na obsluhu.  
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Obr. 6: OpenInventor 

 

Obr. 7: Engine Ogre3D 

 

Obr. 8: OpenSceneGraph 
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4. Možnosti aplikácie 3D enginu 
 

3d engine 

3d engine je grafický prostriedok, grafické jádro, pre uľahčenie tvorby predovšetkým 

realtimeových 3D hier, ktorý vykonáva všetky operácie a správu 3D scény. Jeho podstata 

a funkčnosť vyplýva z časti kódu napísaného v programovacích jazykoch (DELPHI, 

PASCAL, C++ a iné) 

Pri tvorení enginu sú programátori schopný si tento kód napísať sami. Menej skúsený 

programátori používajú voľne dostupný kód na internete a označuje sa ako OPEN SOURCE, 

čo znamená, že sa jedná o základ kódu a jednotliví programátori si ho upravujú podľa svojich 

potrieb. Okrem voľne dostupných existujú i komerčné, ktoré sa využívajú na komerčné účely. 

S postupom času je 3D engine neustále upravovaný vývojármi, jeho chyby sú väčšinou 

upravované alebo nahradené novými a jeho pole pôsobnosti tak narastá. Pridať sa môže 

každý, čo rozumie programovaniu v danom jazyku Základom je vždy jedno skupina 

skúsených programátorov.  

Pre uľahčenie aplikácie existuje rada exportérov a pluginov, najčastejšie spojené s 3D 

modelovacím programom. Grafický prostriedok môže byť obohatený o takzvané 

soundenginy, jedná sa o zvukové rozhranie.  

 

4.1 Popis 3d enginov 
 

Základom každého programu zobrazujúci priestorovú grafiku je niektorý z 3D 

enginov. Ide o tú časť programu, ktorá má za úlohu zobrazovania scény. V nasledujúcej 

kapitole popíšem enginy používané v súčasnosti. Pre zobrazenie v real-time 3D grafike sa 

používajú dva grafické typy: OpenGL a Direct3D. OpenGl je dostupný na väčšine platforiem, 

pričom Direct3D je dostupný iba pre platformu MS Windows, pretože je jeho súčasťou.  

V dnešnej dobe existuje veľké množstvo 3D enginu. Rozlišujú sa podľa určenia, 

nadobudnutých funkcií, podporovaných platforiem a ceny. Moderné typy v sebe zahrňujú 

okrem zobrazenia scény i systém pre fyzikálne modelovanie sveta, zvukový podsystém, 

sieťový podsystém, systém pre podporu umelej inteligencie, ako aj podporu 2D grafiky 

a uživateľského rozhrania (GUI). 
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Súčasťou každého 3D enginu je knižnica pre prácu s vektormi, maticami a 

kvaterniony. Vektory popisujú polohu, vzdialenosť alebo smer. Matice reprezentujú 

transformáciu a kvaterniony slúžia pre popis rotácie.  

3D engine musí vedieť efektívne určiť, ktoré časti scény sú viditeľné a ktoré sú skryté 

za kamerou, alebo nezapadajú do zorného poľa kamery. Dnešné počítačové hry majú scénu 

tvorenú z desiatok až tisícok objektov. Procesor, ba ani grafická karta by nestíhala spracovať 

také množstvo objektov naraz. Existuje kopec algoritmov pre toto riešenie viditeľnosti scény, 

najznámejšími sú BSP (Binary Space Partintioning) stromy, Octree alebo hierarchický strom 

obalových telies. Pri BSP stromoch je priestor vždy rozdelení na dve podpriestory pomocou 

polygonov. Týmto spôsobom sa vyhľadávanie a určenie viditeľnosti značne urýchli. Riešenie 

pomocou Octtree je založená na rozdelení priestoru na kocky podľa zložitosti scény v danej 

časti virtuálneho sveta. V prípade, že časti virtuálneho sveta v kocke splňuje nejakú stanovenú 

podmienku, tak je rozdelená na 8 menších kociek. Tím je virtuálni svet rozdelený na kocky 

rôznej veľkosti podľa zložitosti scény v danom mieste. Obalové teleso je geometrický objekt, 

ktorý v sebe obsahuje danú časť scény (objektu) a je matematicky jednoduchý. Najčastejšie sa 

používa guľa alebo kváder. Vo väčšine prípadov pri spracovaní objektu stačí otestovať 

obalové teleso, a keď danú podmienku nesplňuje , tak ju nesplňuje ani pôvodní objekt v ňom. 

Tým sa ušetrí oveľa zložitejšie spracovanie pôvodného objektu. 

Osvetlením scény sa zobrazený virtuálny svet stáva realistickejším. Osvetlenie 

v enginoch môže byť statické alebo dynamické.  

• Statické – sú vo väčšine vopred vypočítané a uložené vo forme textúr tzv. svetelné 

mapy (lightmap). Môžu byť oveľa kvalitnejšie, pretože k ich vytvoreniu môžeme 

použiť zložitejšie a tým aj časovo náročné algoritmy. 

• Dynamické – zvyšujú pohľad na realitu scény (svetlo výbuchu, reflektor auta  a pod.) 

Svetlá sa obvykle počítajú pre vrcholy objektov a v ostatných bodoch sú interpolované. 

Moderné grafické karty umožňujú použiť kvalitnejšie osvetlenie, kde sa počíta osvetlenie pre 

každý bod zvlášť. Použitie tieňov je ďalším možným rozšírením osvetlenia.  Tiene je možné 

uložiť vo svetelných mapách (statické tiene), alebo je možné ich počítať dynamicky. 

 Časticové systémy sú ďalším prvkom zvyšujúcim kvalitu zobrazenej scény. Umožňujú 

zobraziť dym, dážď a iné efekty zložené z veľkého množstva malých častíc. Častice sú vo 

väčšine prípadov priehľadné, pohybujú sa a časom menia svoju farbu. 
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4.2 Popis porovnaných enginov 
 

 V nasledujúcej kapitole popisujem tri vybrané enginy: 

• OpenSceneGraph (OSG) 

• CryEngine 

• Irlicht 

• Ogre3D 

4.2.1 OpenSceneGraph 
 

 Je široko využitá rozsiahla multiplatformová grafická knižnica, ktorá je voľne 

použiteľná pre nekomerčné i komerčné účely. Je navrhnutá ako objektovo orientovaná 

nadstavba k OpenGL. Je napísaná v jazyku C++ a scéna je reprezentovaná grafom. Graf je 

orientovaný a acyklický (n-ámi strom). Listy stromu obsahujú geometrie objektu, vlastnosti 

materiálov a nastavenie OpenGL pre vykreslenie danej geometrie. Vnútorné uzly grafu slúžia 

pre určenie transformácií a pre zoskupenie objektov buď logicky, priestorovo alebo podľa 

rovnakých vlastností. Stromová štruktúra scény značne uľahčuje spracovanie scény – 

napríklad určovanie viditeľnosti. 

 Triedy v OSG sú potomkom triedy osg::Referenced, ktorá slúži k počítaniu odkazov 

na objekt. V prípade uvoľnenia objektov sa objekt odstráni z pamäti iba ak ide o poslední 

odkaz na objekt, inak sa len zníži počítadlo odkazov.  

 Trieda osg::Node je základná trieda pre uzly stromu. Od tohto objektu sú odvodené 

transformácie, ďalšie vnútorné uzly scény a špeciálna trieda osg::Geode. Táto trieda slúži ako 

kontajner pre grafické objekty. Všetky časti, ktoré slúžia na zobrazenie, sú odvodené od triedy 

osg::Drawable. Grafické objekty sa vložia do scény pomocou uzlov osg::Geode. Knižnica 

umožňuje načítanie kopec známych formátov obrázkov i 3D databází. Tieto moduly sú 

dostupné ako zásuvné moduly (pluginy). 

 Prechod scénou je prevádzaní pomocou tzv. visitorov. Tie prechádzajú scénou od 

nejakého uzla smerom k listom alebo smerom ku koreňu. Sú využité na mnohých miestach. 

napr. pre určenie viditeľných častí scény (CullVisitor), pre šírenie udalostí užívateľského 

rozhrania (EventVisitor), pre zmenu scény – animácia (UpdateVisitor) a iné.  
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 K OSG existuje kopec rozšírení vo forme tzv. NodeKit-ú. Sú to zvlášť komplikované 

knižnice, ktoré pridávajú ďalšie funkcie alebo i ďalšie typy uzlov do grafu scény, a tým 

rozširujú knižnicu OSG. Základným rozšírením je podpora: 

• časticových systémov (osgPartice) 

• zobrazovanie terénu (osgTerrain), animácie   

• animácie postáv (osgCal) 

• podpora priestorového zvuku z využitým knižnice OpenAL (osgAL) 

• podpora pre haptické (hmatové) zariadenie (osgHaptics) 

Tieto rozširujúce knižnice vyvíja široká komunita OSG. Nevýhodou OSG je nedostatok 

tutoriálov popisujúcich pokročilejšie veci programovania. 

4.2.2 CryEngine 
 

 Jedná sa o komerční engine vyvinutý firmou CryTek. Bol použitý v hre Far Cry. 

Engine ma prepracované grafické a fyzikálne modelovanie. Využíva pokročilé možnosti 

moderných grafických akcelerátorov pre zobrazenie realistických scén. Ich silnou stránkou je 

zobrazovanie scény s viditeľnosťou do veľkej vzdialenosti s mnohými datailami. Vie 

zobrazovať realisticky vyzerajúcu prírodnú scénu s veľkým množstvom vegetácie 

i prepracovanou interiérovou scénou. 

 Chovanie systému je definovaní známym skriptovacím jazykom LUA. Skriptom je 

určené chovanie umelej inteligencie, fyzické a zvukové parametre plôch alebo iné parametre 

objektov. Tento proces urýchľuje vývoj aplikácií využívajúcich tento engine tým, že 

nemusíme meniť zdrojový kód v C++ pre zmenu chovania systému. Fyzické parametre plôch 

určujú chovanie náboja pri streľbe, zvuk pri dolete, zvuk nôh pri chôdzi na danom type 

plochy a iné. Triedu plochy určuje časť názvu materiálu nastavenej pri modelovaní v 3D 

štúdiu. Skripty postáv a zvierat určuje rýchlosť pohybu, reakcie na vonkajšie podnety a iné 

užitočné vlastnosti použité pre umelú inteligenciu. Zaujímavosťou enginu je, že postavy sa 

chovajú realisticky. 

 Využitím technológie Polybump vyvinutou firmou CryTek je docielené značné 

zvýšenie vizuálnej kvality modelov a plôch. Technológia používa normal_mapping (bump-

mapping) k simulácii geometrie s vysokým počtom polygónov pomocou radovo menšieho 
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počtu polygónov. Menší počet zvyšuje výkon grafického systému, zobrazenie je rýchlejšie, 

a tým je možné zobraziť viac objektov naraz. Objekty sú namodelované v dvoch verziách: 

s veľkým počtom polygónov a malým počtom polygónov. Plugin vypočíta normálovú mapu 

z dvoch modelov a uloží ich ako obrázok textúru. Túto textúru je možné použiť pre zmenu 

normálového vektoru na ploche modelu a pomocou výpočtu svetiel simulovať detaily 

geometrie, ktoré geometria v skutočnosti neobsahuje. 

 Súbory s modelmi objektov a postáv sú uložené v súboroch *.cgf. Modely sú 

štruktúrované, môžu obsahovať viac geometrických objektov (napr. štruktúra kosti, mimika). 

Ďalej sú špecifikované použité materiály popisom vlastnosti zobrazenia danej geometrie. 

Materiál je uložený podobným spôsobom, ako sa zadávajú v 3D štúdiu (názov, farba pre 

výpočet osvetlenia a odlesku, textúra). Názov určuje triedu fyzických vlastností plôch a typ 

algoritmu pre vykreslenie objektu. Pre vykreslenie objektu je použitý program GPU 

vertex/fragment program/shader, čo sú vymoženosti moderných grafických kariet. 

 Vrcholy postavy sú priradené jednej alebo viacerým kostiam a pri pohybe sa mení 

i samotná geometrie. Preto je celá postava animovaná pomocou kosti (bone-animation). 

Definície animácií sú uložené v súboroch *.caf. Priradenie animácií k postave sú uložené 

v súboroch *.cal s rovnakým menom, ako model postavy.  

4.2.3 Irrlicht 
 

 Je voľne šíriteľný a použiteľný multiplatformami 3D engine s podporou grafických 

API openGl, Direct3D a vlastné softwarové renderovanie. Podporuje operačné systémy MS 

Winodws, Linux a MaxOS. Je napísaný v jazyku C++. 

 Ovládač grafického API je objekt, ktorý je vytvorený na začiatku programu napísaný 

v Irrlicht. Tento ovládač slúži na transparentné použitie grafického API, kód programu je 

rovnaký ako všetky grafické API, okrem vytvorenia ovládača. Je k dispozícií pre ovládač pre 

Direct3D8, Direct3D9, OpenGl 2.0 

 Engine umožňuje použiť okrem 3D grafiky i 2D ovládacie prvky grafického 

užívateľského rozhrania (GUI) : 

• tlačidlo (button) 

• posuvník (scroll bar) 
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• výberové pole (combo box) 

• editačné pole (edit box) 

• okno 

• menu 

• atď 

Scéna je reprezentovaná grafom a vnútorné uzly grafu zoskupujú objekty hierarchicky. 

Uzlom grafu je transformácia, grafické objekty, svetla a špeciálne uzly rozdeľujúce priestor 

pomocou Octtree alebo pomocou BSP stromu. Spôsob zobrazenia objektov určuje trieda 

materiálu. V Irrlicht existuje niekoľko trie materiálov: bežný materiál s textúrou alebo bez 

nej, bump-mapping použitý normalovej mapy, parallax-mapping a materiály podporujúce 

vlastné programy pre GPU. Osvetlenie pomocou normal a parallax-mappingu je obmedzené 

na dva svetelné zdroje. Podporou sú bežne používane formáty obrázkov (*.jpg, *.bmp, *.png 

a iné). 

4.2.5 Ogre3D 
 

Ogre 3d (Object-Oriented Graphics Rendering Engine) je flexibilný engine 

orientovaný na 3D renderovanie scény. Jeho uplatnenie je hlavne v hernom priemysle. Je 

písaný v jazyku C++. Je k dispozícií pre Direct3D ako aj OpenGL. 

Už z jeho názvu je známe, že sa jedná iba o renderovací engin. Obsahuje vertex 

,matrix triedy a pamäťovú manipuláciu. Nejedná sa o riešenie všetko v jednom (all in one), 

nakoľko nedokáže pracovať z fyzikálnymi vlastnosťami a neumožňuje taktiež prácu so 

zvukom. OGRE podporuje OIS, SDL a CEGUI knižnice a pomocné zariadenie CG toolkit. 

Jeho licencia sa vzťahuje na dve firmy: LGPL a OGRE Unrestricted License, pretože väčšina 

užívateľov používa na voľno dostupní druh tohto enginu (open-source software). 

Má objektovo orientovaný dizajn s pluginom a jeho architektúra dovolí ľahké 

vkladanie, teda prácu vysokého štandartu. Je podporovaný operačnými systémami Windows, 

Linux a Mac OS. Je schopný vykresľovať vertexové aj fragmentové programy. 

Pre vytvorenie krajiny bola vytvorená progresívna forma rozlišovacieho detailu, ktorá 

sa dá automaticky vytvoriť, poprípade manuálne. Animáčný engine podporuje kompletne 

vytvorenú postavu (s kosťami), a jej detaily môžu byť nastaviteľné kedykoľvek. Vietor, 
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napustenie vody, jas, hluk a iné vymoženosti praáce s efektmi umožňuje tento engine. 

Knižnice umožňujú funkciu ladenia a usporiadanie zdrojov do archívov.  

Medzi programy, ktoré podporuje tento engin patrí: 3D Studio Max, Maya, Blender, 

LightWave, Milkshape a Sketchup a kopec iných. 

4.3 Riešenie 
 

Pre podrobnejšie preskúmanie niektorých z 3D enginov som si vybral engine Ogre3D. 

Vývojári nekladú za cieľ vytvoriť herní engine. Podľa slov autorov je pre nich použiteľný, no 

neúplný. Nepodporuje totiž prácu so zvukom, sieťovou podporou alebo kolízie. Ogre môže 

byť použitý mimo iné aj v hrách, ale napr. pre simuláciu alebo bussines aplikáciách. Pre 

herných vývojárov doporučujú autori nadstavbové frameworky postavené na Ogre, ktoré 

obsahujú nutné funkcie. Oproti iným enginom má výhodu vo svojej otvorenosti 

a prehľadnosti. Každá jeho súčasť je začlenená štandardným spôsobom. Je uvedený pod 

licenciou GNU/GPL, takže na ňom neustále pracuje mnoho nezávislých programátorov 

a vývoj pokračuje rýchlo vpred. 

 Stabilnou verziou je 1.0.2 verzia. Oproti verzii 1.0.0 sa vo vývoji veľa nezmenilo. 

Jedná sa vlastne len o verziu, v ktorej opravuje nájdené chyby.   

Vlastnosti pre podporu rýchleho a jednoduchého vývoja 

Je jednoduchí a ľahko použiteľný objektový model. Oceníme ho vďaka jeho 

nezávislosti na použitom 3D backendu. Podporované sú dnes DirectX a OpenGL. Knižnice 

obsahujú kopec ukážok zdrojových kódov, z ktorých môžeme čerpať. Podporuje 

nadštandardné možnosti ako sú správa stavu renderingu, vyraďovanie pomocou  

hierarchického modelu a to všetko transparentne bez nutnosti zásahu programátora. Novinkou 

je načítanie súborov priamo z archívu (ZIP, PK3) a správa zdrojov pamäti. 

Materiály (Shadery) 

Podporuje shaderov písaných v assambleru, alebo v CG, DirectX9. Ďalšou výhodou je 

podpora operácií ako sú napr.  

• multiplexný a multipass blending 

• texture coordinate generation a modification 
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• independent colour 

• alpha operations 

Tieto funkcie je možné použiť i na grafických kartách, ktoré tieto algoritmy 

nepodporujú. Podpora viacerých techník použitých na materiál. Takže môžeme upravovať 

jednoducho použité efekty podľa použitej grafickej karty a Ogre si automaticky vyberie ten 

najlepší pre aktuálnu konfiguráciu. Výhodou je podpora bežne používaných formátov pre 

načítanie textúr z PNG, JPEG, TGA,BMP alebo aj DOS súbory a taktiež formáty typu 

volumetric textures, cubemaps a compressed textures. Textúry môžu byť v reálnom čase 

upravované alebo menené pluginy. 

Meshe, objekty 

Možnosti použitia objektov z iných modelovacích nástrojov napr. Blender, 3D Studio 

Max, Maya alebo Wings3D. Animácia kostí s podporou vyhladenia prechodov medzi 

jednotlivými animačnými cestami. 

Scéna 

Je plne nastaviteľná s možnosťou použitia preddefinovanej triedy pre organizáciu 

scény. Hierarchický model scény umožňuje takmer čokoľvek (kamery, objekty, svetla) 

spojovať podľa vlastných potrieb. Pri tvorbe tieňov vznikli nové podpory pre výpočet tieňov 

a taktiež podpora aj pre hardwarové akcelerátory. Všetky vzniknuté objekty si môžeme 

popísať dotazmi na stav scény a obsiahnutých komponentov. 

Špeciálne efekty 

Dobre spracovaný particle systém, obsahujúci emitory a afektory. Rendering je opäť 

modifikovaný pomocou pluginov. Použitie automatického spojovania blízkych častí pre 

dosiahnutie lepšieho výkonu. Transparentné objekty sa automaticky spravujú (nastavenie 

porodia renderingu a hĺbky použitého bufferu).   

Samotná práca 

Úlohou bolo použiť niektorý engin a následne ho zaradiť do scény vytvorenej 

v programe 3D Studio Max. Pred samotným spustením bolo potrebné stiahnuť tento engin 

z internetu. Nakoľko sa jedná o voľne dostupnú verziu, slúži na nekomerčné účely. Zo stránok 
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www.ogre3D.org som stiahol oFusion_ce_1.86.exe. Ten som nainštaloval bez menších 

problémov. Jeho podpora z 3D Studio Max bola hlavnou podstatou využitia tohto enginu. 

Práca s programom 3D Studio Max bola bližšie opísaná v práci Dubový, D. [4] a jeho 

základné funkcie sú stručne a veľmi prehľadne spracované spolu s priloženými obrázkami. 

Pre použitie tohto enginu som vybral terén spolu s vytvorením jazerom.  

 

Obr.9 : Vymodelovaní terén bez použitia enginu a textúr 

Po inštalovaní enginu sa v programe 3D Studio Max zobrazila nová záložka, ktorá je 

potrebná pre prácu s enginom. Jedná sa o menu, ktoré obsahuje základní nastavenia pre prácu. 

Obsahuje záložky uvedené na obrázku. 

 

Obr.10 : Dotaz oFusion v 3DS Max 
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Obr.11 : Viewport 

Vo Viewporte si nastavujeme parametre na obsluhu. Zadávame rýchlosti pre pohyb 

klávesnice a myši ( Keybord, Mouse Speed). Ďalším nastavením je automatické zapnutie sieti 

pre daný objekt (Auto update meshes),  automatická obnova scény pri štarte (Auto Updade 

Scene on start) a vymazanie scény pred obnovou (Clear scene before updating). Môžeme si 

taktiež zvoliť farbu pre pozadie pohľadu (Backround color). Pre typ referovaného systému 

nám slúži rozbaľovacie menu, ktoré obsahuje typ grafiky a to buď OpenGL alebo Direct3D. 

 

Obr.12 : Scene a object properties 
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Textúry pre terén boli podľa môjho vkusu nie moc prijateľné realite. Preto som ich 

trochu upravil, nastavením priehľadnosti a spôsobu textúrovania. Po úprave vyzeral terén 

takto. 

 

Obr.13 : Terén po úprave 

Obr.14 : Bokorys terénu 

 

Obr.15 : Jazero obsahujúce textúru 
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Po zavedení vhodných textúr som nastavil terén pre engine oFusion. Potrebné 

nastavenia k terénu som vykonal v záložke určenej k podrobnejšiemu prehľadu scény. 

K zadavaniu sa dostaneme prostredníctvom vkladania materiálu v material editor. Z ponuky 

som si vybral nainštalovanú položku pod názvom o Fusion material. 

 

Obr.16 : oFusion nastavenie 

V tejto časti sa nastavuje technika zobrazenia v časti Techniques. Pre zadanie som klikol na 

položku Evaluate. Tá umožnila ďalšie parametre k nastaveniu terénu s názvom technique_0 

(oFusion Technique). Nasleduje nastavenie základných vrstiev textúry, ktoré môžu 

pozostávať až zo štyroch  častí.  Passes ďalej umožňuje už samotné nastavenie.  

 

Obr. 17: Basic parameters 
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V Basic parameters si môžeme upravovať materiály. Medzi základné možnosti patrí 

okolie (Ambient), prelínanie (Diffuse), zrkadlenie (Specular), nastavenie svetla (Lighting) 

a iné. Nás ovšem zaujíma položka zobrazovania objektu Vertex Shader Program. Nastavíme 

si Ogre/BasicVertexPrograms/AmbientOneTexture  a zaškrtneme políčko Active  klikneme na 

Edit. Zvolenú časť si upravíme zaškrtnutím oboch zobrazených parametrov a to 

WORDVIEWPROJ_MATRIX a AMBIENT_LIGHT_COLOUR. Po vrátení na Basic Parameters 

nastavíme položku Pixel Shader. V mojom prípade som zvolil zobrazenie oceánu (jazer) 

a oblohy Ocean_Sky_ps, ktorý zobrazuje oblohu a jeho odlesk. Po nastavení zadáme 

v oFusion príkaz na Update Sel a vznikne nám hotový terén v enginu. 

 

Obr. 18. Terén vykreslení v enginu 
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5. Záver 
 

 Proces obnovy krajiny je veľmi náročný, dlhodobý a ekonomicky náročný projekt na 

čas a peniaze. Pri samotnom ťažení používa technológie a postupy, ktoré sa nepriaznivo 

odrazia na životnom prostredí. Po samotnom vyťažení ostávajú na zemskom povrchu 

vyťažené jamy, ktoré už neobsahujú pre nás potrebný nerastný materiál. Po skončení by mala 

vždy nasledovať rekultivácia prostredia ťažby, aby sa krajina vrátila čo najbližšie 

k pôvodnému stavu.  

 V úvode práce charakterizujem rekultiváciu lomu a zaoberám sa problematikou pre 

práce potrebné k úprave krajiny. Lom má byť využitý ako rekreačné jazero. Zdrojom vody má 

byť rieka Biliny, ktorá spĺňa vyhovujúce podmienky pre napustenie lomu vodou. Jej obsah je 

postačujúci pre tento proces, aby bolo jazero Ležáky naplnené vodou. Pre ťažbu bolo 

nevyhnutná likvidácia okolitých obcí ako boli obce Skyřice, Rudolice a osada Velebudice. Na 

ich území sa nachádzal materiál potrebný na ťažbu. Úprava terény a jej možné spôsoby 

prevedenia sú veľmi dôležitými časťami pre správne fungovanie a stabilitu rekultivovanej 

krajiny. Osadením správnych drevín a vhodným výsypom zeminami sa zvýši kvalita svahov 

a nadložia pre porast a skoré ozelenenie trávnatými plochami a drevinami. Výsadbou stromov 

sa taktiež vyhneme zosuvom, čiže možnou eróziou. Pre minimalizáciu tomuto prírodnému 

javu sa stavajú protierozívne opatrenia. Vďaka rôznym geomriežkam a geotextílií sa spevní 

povrch svahu. Odvodnením sa vyhneme vysokým zrážkam a závlahou prípadnému suchu. 

 V ďalšej časti práce opisujem spôsob a samotné kroky pri práci s objemovými dátami. 

Objemové data sú trojrozmerné a nesú informáciu aj o vnútri objektov. Pozície týchto bodov 

závisia od použitého vzorkovania a nazývajú sa voxle. Pre zobrazenie objemových dát, 

používame vizualizáciu, čiže prevod do dvojrozmerného výstupného média. 

 Možnosti aplikácie 3D enginu sú dôležitou časťou pri zobrazení vizualizácie. Pre 

struční prehľad som uviedol z niektorých typov dnes používaných pri vývoji obejektov. Na 

ukážku som si vybral z voľne dostupných, určení na nekomerčné použitie – Ogre3D. Je ľahko 

použiteľný a jednoduchí. Týmto enginom som upravil terén a vykreslil ho. Pre vykreslenie 

som použil program 3D Studio Max 9.  

 Pokračovanie projektu vidím v dynamickom prevedení terénu. Zasadením 

rekultivačnej krajiny do video perspektívy. Ja som v svojej práci použil jeden z enginov, no 
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týmto sa len otvára použitie hlavne pri znalostiach z programovacím jazykom. Získaním 

nových informácií sa rozšíri pole obzoru danej problematiky. Pre nadviazanie by som 

odporučil hlbšie preskúmanie tohto enginu, ktorý sa javí ako vhodná alternatíva na ukážku 

v reálnom čase. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 
 

GIS   Geographic Information Systems 
CAD   Compiuter Added design 
2D    dvojrozmerný 
3D    trojrozmerný 
3D Studio max  modelovací program spoločnosti Descreet 
3D Engine  zdrojový kód pre vykresľovanie scény v reálnom čase 
OGRE   objektovo orientovaný grafický vykresľovaní engine 
OSG   OpenSceneGraph 
GUI   Graphic User Interface, grafické užívateľské rozhranie 
OpenGL  Open Graphic Library, štandart pre tvorbu aplikácií PC grafiky 
Direct3D  programátorská knižnica od spoločnosti Microsoft 
GNU   súhrn programov označovaných ako voľne šíriteľný software 
Irrlicht   3D engine 
Assembler  preklad z jazyka symbolických inštrukcií do strojového kódu  
ZIP   systém pre balenie súborov do jedného celku 
RENDERING  syntetické vytváranie umelých snímkov 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 



Bakalárska práca  VŠB – Technická univerzita Ostrava 
__________________________________________________________________________________   

- 45 - 

 

Použité obrázky a tabuľky 
 

Obr.1: Proces rekultivácie............................................................................................... 12 

Tab. 1: Základné charakteristiky alternatív zaplavenia................................................... 15 

Tab. 2: Údaje projektovanej varianty.............................................................................. 15 

Obr. 2: Jezero Ležáky – Most.......................................................................................... 17  

Obr. 3: Pôdorys jazera..................................................................................................... 17 

Obr. 4 : Schéma presypania nevhodnej zeminy vhodnou zeminou na rekultiváciu........ 18 

Obr. 5: Možnosť úpravy svahu pri odvodnení................................................................ 20 

Obr. 6: OpenInventor...................................................................................................... 27 

Obr. 7: Engine Ogre3D................................................................................................... 27 

Obr. 8: OpenSceneGraph................................................................................................. 27 

Obr.9 : Vymodelovaní terén bez použitia enginu a textúr.............................................. 36 

Obr.10 : Dotaz oFusion v 3DS Max................................................................................ 36 

Obr.11 : Viewport............................................................................................................ 37 

Obr.12 : Scene a object properties................................................................................... 37 

Obr.13 : Terén po úprave................................................................................................. 38 

Obr.14 : Bokorys terénu................................................................................................... 38 

Obr.15 : Jazero obsahujúce textúru................................................................................... 38 

Obr.16 : oFusion nastavenie............................................................................................. 39 

Obr. 17: Basic parameters................................................................................................ 39 

Obr. 18. Terén vykreslení v enginu.................................................................................. 40 

 

 


