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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Bakalářská práce se zabývá 3D tvorbou a vizualizací ostravských areálů VŠB - TU.  

V prvních dvou kapitolách je rozebrána softwarová a hardwarová stránka celé práce.  

Další část textu se věnuje použité službě WMS a vytvořeným datům pro práci. 

Poslední část práce popisuje detailní postup zpracování, který se týká především využití 

pluginu SketchUp6ESRI pro konverzi vektorizovaných dat z prostředí ArcGIS do programu 

Google Sketch Up, kde byl vytvořen 3D model VŠB - TU a jeho vizualizaci za pomocí KML 

formátu v prostředí Google Earth. 

 

Klí čová slova: Google Earth, WMS, ArcGIS, Google SketchUp, KML formát 
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ANOTATION OF THESIS 

This thesis occupy by 3D creation and visualisation of campuses of VŠB-TU in 

Ostrava. In first two captures is analyse software and hardware sito of wholw thesis. Another 

part of text analyse useed service of WMS and made data for work. 

The last part describe detail procedure of working, which is occupy by SketchUp6ESRI plugin 

for converting of vector data from ArcGIS to program Google Sketch Up, where were made 

3D model of VŠB-TU and it's visualisation by KML format in Google Earth. 

 

Keywords: Google Earth, WMS, ArcGIS, Google SketchUp, KML format 
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SEZNAM ZKRATEK 

ČESKÉ ZKRATKY 

FAST    Fakulta stavební 

FBI    Fakulta bezpečnostního inženýrství 

KTVS    Katedra tělesné výchovy a sportu 

PI    Podnikatelský inkubátor 

VŠB - TU   Vysoká škola Báňská – Technická Univerzita 

 

CIZOJAZYČNÉ ZKRATKY 

HTML    Hyper Text Markup Language 

KML    Keyhole Markup Language 

KMZ    KML Zipped 

URL    Uniform Resource Locator 

WGS    World Geodetic System 

WMS     Web Map Service 

XML               eXtensible Markup Language 
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Úvod 

Určitě existuje velké množství míst, kam byste se rádi podívali. Bohužel ne vždy je to 

možné, ať jsou důvody jakékoliv. Bezstarostným řešením může být virtuální výlet pomocí 

Google Earth.  

Doba jde natolik dopředu, že se můžete setkat se společnostmi, které mají ve svých 

kontaktech uvedené kromě adresy i přesné souřadnice svého sídla. Přesné souřadnice můžete 

vyhledat právě i v Google Earth a zobrazit si tak zadané místo jak na mapě, tak z leteckého 

pohledu dokonce i v 3D pohledu. 

Umožňuje najít si zkrátka na této virtuální zeměkouli vše potřebné od 

nejvýznamnějších světových budov až třeba po 3D model školy, pokud si ji vymodelujete 

v programu Google Sketch Up. A právě jak vytvořit a vizualizovat takový 3D model v Google 

Earth se vám v této práci pokusím přiblížit. 
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1. CÍLE PRÁCE 

Tato práce si klade za cíl vytvořit 3D model všech ostravských areálů VŠB – TU na 

základě jejich vektorizace nad leteckým snímkem v prostředí ArcGis a následné konverzi 

pomocí pluginu SketchUp6ESRI do modelovacího programu Google Sketch Up. 

V prostředí Google Sketch Up vymodelovat objekty VŠB – TUO v detailech map 

v měřítku 1:1000 a export modelu do formátu KML pro vizualizaci v aplikaci Google Earth. 

Pro vybrané objekty modelu v prostředí Google Earth definovat značky, které obsahují 

stručný popis daného objektu ve formě štítku. 
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2. POSTUP PRÁCE 

Jak bylo řečeno, cílem je vytvořit 3D model všech ostravských areálů VŠB – TU a 

vizualizovat model v aplikaci Google Earth, což vyžadovalo rozdělit práci do několika 

jednotlivých úkolů. 

1. Příprava dat  

Příprava dat zahrnovala především sběr dat v terénu (fotografování a měření 

výšek budov) a vytvoření datového modelu pro geodatabázi použitou při 

vektorizaci. 

2. Vektorizace ostravských areálů VŠB – TU 

Vektorizace daných areálů nad leteckým snímkem zprostředkovaným pomocí 

WMS služby. 

3. Konverze dat do prostředí Google Sketch Up 

  Využití pluginu SketchUp6ESRI pro konverzi vektorizovaných dat z ArcGIS.   

4. Vymodelování všech areálů v programu Google Sketch Up 

Domodelování převedených dat v prostředí Google Sketch Up v detailech map 

v měřítku 1:000. 

5. Vizualizace modelu v aplikaci Google Earth 

  Export výsledného modelu do formátu KML (KMZ) 

6. Vytvoření značek a popisu k vybraným objektům v Google Earth 

  Definování vytvořených značek, šablony popisného štítku a jeho obsahu. 
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3.  SOFTWARE 

Softwarová stránka práce je složená z programů ArcGIS, Plugin SketchUp6ESRI, 

Google Sketch Up, Google Earth, které jsou detailněji popsány v následujících kapitolách. 

3.1. ArcGIS 

ArcGIS se skládá, jak můžeme vidět na obrázku ze tří části: ArcGIS Desktop, ArcSDE, 

ArcIMS. ArcGIS Desktop jek dispozici ve třech úrovních: ArcView, ArcEditor a ArcInfo, 

které se liší různou úrovní funkcionality. 

• ArcView poskytuje rozsáhlé nástroje pro tvorbu map a získávání informací z map a 

jednoduché nástroje pro editaci a prostorové operace. [4] 

• ArcEditor  má plnou funkcionalitu ArcView a navíc rozšířené editační možnosti pro 

geodatabáze a shapefile. [4] 

• ArcInfo  obohacuje funkcionalitu předchozích produktů o rozšířené prostorové 

operace. [4] 

 
Obrázek 1: ArcGIS systém 
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Pro svou práci jsem použil systém ArcGIS 9.2 s licencí ArcInfo, kde byla využita 

aplikace ArcCatalog pro práci s geodatabázi a aplikace ArcMap pro vektorizaci leteckého 

snímku.  

3.2. Plugin SketchUp6ESRI  

Tento plugin byl vytvořen společností Google a umožňuje konverzi 

georeferencovaných dat vytvořených v prostředí ArcGIS do prostředí programu Google  

Sketh Up, kde z těchto dat můžeme vytvořit georeferencované 3D objekty.  

Samotný plugin je volně ke stažení z internetových stránek [5] v sekci Plugins pod 

názvem ArcGIS. Jedná se o verzi z roku 2007, která je kompatibilní pouze se systémem 

ArcGIS 9.2. 

Jak je vidět na obrázku plugin pracuje tak, že nejprve načte data z použité geodatabáze, 

poté exportuje zvolené vrstvy do formátu SKP a zobrazí je v prostředí Google Sketch Up. [5] 

Export 3D obsahu do databáze v mém případě již nebyl proveden. 

 
Obrázek 2: Postup zpracování dat pomocí pluginu 
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Plugin také umožňuje automaticky vytahovat polygony na základě jejich výšky 

definované v geodatabázi do 3D . 

 
Obrázek 3: Vytažení polygonu do 3D 

3.3. Google Sketch Up 

Jedná se o nástroj pro vytváření, modifikaci a prohlížení 3D ve formě modelu; rychle a 

snadno. Díky jeho jednoduchému a intuitivnímu ovládání umožňuje uživateli rychlé osvojení 

práce s trojdimenzionálními objekty. I přes svou jednoduchost je Google SketchUp natolik 

výkonným modelerem, že není problém vytvářet větší a složitější projekty. Google SketchUp 

je zaměřen na širokou škálu uživatelů, proto umožňuje vytvářet např. rychlé nákresy, 

modelovat stavební projekt nebo modely různých součástí a strojů. 

První verze SketchUp byla představena v roce 2000 malou americkou firmou  

@Last Software. Ta vlastnila SketchUp až do roku 2006, kdy program odkoupila společnost 

Google. Počátkem roku 2007 společnost Google vydala již svou verzi programu pod názvem 

„Google SketchUp“, pod kterým je propagován až do současnosti. 

Program je distribuován ve dvou rozdílných verzích, a to verze Google SketchUp Free 

a Google SketchUp Pro. Jak již z názvu vypovídá verze Google SketchUp Free je freeware 

(zdarma) ale což vůbec neznamená, že by tato verze byla nějak výrazně redukována oproti 

placené verzi Google SketchUp Pro. Ve verzi Google SketchUp Free, program nemůže jakkoli 

komunikovat s Google Earth a také jsou omezeny některé funkce exportu. [6] 
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Jak je vidět na níže uvedeném obrázku nástroje jsou rozdělené do několika samostatně 

oddělitelných skupin, mezi nimiž nechybí klasická čára, kruh, čtverec, křivka, tak zvanou 

volnou ruku, lupu (sloužící jako zoom), přiblížení modelu na celou obrazovku, funkci 3D text, 

nebo výplň. Zde je výhodou rychlé a kvalitní nastavení vlastností použitých textur, které 

můžete vkládat jako obrázky ve všech v současnosti používaných formátech, mezi nimiž se 

nachází také klasický *.jpg, .png, .tif, .tga, .bmp.  

 
Obrázek 4: Panel nástrojů Sketch Up 

Také lze nastavit polohu slunce pomocí zadání roční a denní doby, podle které se 

zobrazují stíny objektů. Program disponuje také zajímavým nástroje „Push/Pull“, ne který má 

společnost Google dokonce vlastní patent. Tento nástroj dokáže během chvíle přetvořit 2D 

objekty na 3D, a to chycením povrchu 2D objektu a následným „vytáhnutím“ do třetího 

rozměru. Dále je to funkce scale, sloužící ke zvětšení, zmenšení, či zrcadlovému otočení 

vybrané části modelu, a v neposlední řadě funkce pro jeho přemístění, otočení, nebo 

kopírování.  

SketchUp také podporuje animování modelu, import souborů typu *.3ds, .dwg, .dxf, 

.skp, .dem a *.ddf a renderování modelu ve formě vyfocení obrázku (ve formátu *.jpg). Dále 

SketchUp umožňuje navíc vytvořené 3D modely exportovat do formátu KMZ, a nahrát do 

prohlížeče satelitních fotografií Google Earth. Tyto vytvořené modely podle skutečných 

objektů, potom umožňuje virtuálně umístit na různá místa na světě, podle toho, kde se reálný 

objekt nachází. Takto lze tyto modely sdílet se všemi uživateli Google Earth. [6] 
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Na stránce Google 3D Warehouse (www.sketchup.google.com/3dwarehouse) mohou 

všichni uživatelé sdílet, vyhledávat a stahovat vytvořené modely ve SketchUp. Uživatelé tak 

mají rychle a zdarma k dispozici širokou škálu již vytvořených modelů, které mohou využít 

pro své projekty. 3D Warehouse obsahuje nejrůznější objekty tříděné do různých kategorií a 

podkategorií, kde v mém zájmu byla kategorie budov. 

3D Warehouse obsahuje dvě podvrstvy: "Galerie 3D objektů" a "Jiné budovy". Budovy 

odeslané do Galerie 3D objektů, které splňují kritéria pro přijetí, jsou automaticky přidány do 

vrstvy "Nejlepší modely Galerie 3D objektů". Vrstva "Nejlepší modely Galerie 3D objektů" 

obsahuje budovy s fotorealistickými texturami. Ve vrstvě "Jiné budovy" se nachází 3D budovy 

bez textur v různých městech po celém světě. [6] 

3.3.1. Kritéria pro p řijetí do Google 3D Warehouse 

Jak uvádí [7] objekty musí splňovat: 

1. Modelujte existující skutečné budovy. 

2. Jako textury používejte fotografie. 

3. Modelujte efektivně - čím méně polygonů, tím lépe. 

4. V aplikaci Google Earth budovu přesně umístěte. 

5. Ujistěte se, zda je model v aplikaci Google Earth správně zasazen do terénu, pomocí 

tlačítka "Přepnout terén" v aplikaci Google SketchUp. 

6. Nevytvářejte duplikáty existujících modelů. Stávající modely ale můžete vylepšovat! 

7. Nezahrnujte do modelu nic, co ve skutečnosti neexistuje, včetně reklam nebo 

vodoznaků. 

8. Zadejte užitečný a zajímavý popis budovy.  
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Přesné modely skutečných budov se mohou ucházet o umístění ve vrstvě "Nejlepší 
modely Galerie 3D objektů" v aplikaci Google Earth. Pro posouzení modelu, je třeba 
postupovat následujícím způsobem [7]:  

1. Správně umístěte budovu pomocí aplikací Google Earth a Google SketchUp. 

2. Pomocí aplikace Google SketchUp budovu vymodelujte. 

3. Publikujte model v Galerii 3D objektů. 

4. Po revizi může být model přijat do vrstvy "Nejlepší modely Galerie 3D objektů" v 

aplikaci Google Earth. Proces výběru určitou dobu trvá, ale model by měl být vrstvě 

zobrazen během několika týdnů. 

5. Modely vybrané do vrstvy Nejlepší modely Galerie 3D objektů jsou v Galerii 3D 

objektů označeny tímto symbolem:  

 
Obrázek 5: Symbol pro model vybraný do vrstvy Nejlepší modely Galerie 3D objektů 
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3.4. Google Earth 

Aplikace Google Earth označována jako virtuální glóbus známy z dřívějších dob pod 

názvem Earth Viewer. Program pochází z dílny firmy Keyhole Inc., od které byl v roce 2004 

odkoupen společnosti Google. Jde o program, který umožňuje prohlížet Zemi jako ze satelitu a 

nabízí 3D modely některých větších měst. Nabízí také zobrazení i ve velkém rozlišení, 

zejména online, kdy si program nahrává další detaily. 

Program je distribuován v několika variantách. Je nabízena jak volná verze ke stažení 

tak i další placené verze s funkcemi navíc jako je například zobrazení cesty podle údajů z 

GPS. Mimo geografického zobrazení může zobrazovat názvy států, regionů, obcí nebo 

důležitých silnic. Umožňuje definovat si vrstvy, jež tvoří body na zemském povrchu, které 

mají společné určité téma: například různé galerie jako třeba obrázky z National Geographic, 

historické mapy země z různých období, internetové projekty (např. Panoramio), kde každý 

uživatel může svojí fotce přiřadit GPS souřadnice, a mnohé další. 

Aplikace Google Earth neumožňuje pouze prohlížet satelitní snímky, mapy, terén nebo 

prostorové budovy ale umožňuje dokonce zkoumat galaxie nebo hladinu mořského dna. 

Nabízí bohatý geografický obsah, který je možné ukládat a sdílet jej s ostatními. 

Po spuštění je nastaven základní pohled na celou zeměkouli, se kterou lze různě otáčet 

a přibližovat ji pomocí myši. Na mapě je možné volitelně zobrazit kromě měst i různé objekty, 

jako například hotely, banky, lékárny, letiště, nemocnice a mnoho dalších. Při přibližování se 

mapa postupně zaostřuje. Rychlost zaostřování je závislá na rychlosti připojení k Internetu, 

protože program si automaticky stahuj potřebná data. Aplikace obsahuje také virtuální 

planetárium.  
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Google Earth není určen jen k prohlížení krajinek a vyhledávání ubytovacích zařízení. 

Dalším z jeho hlavních úkolů je průzkum terénu a plánování povrchových úprav. V základní 

verzi je možné pouze vyznačit klíčové body. Ty pak jedním kliknutím odeslat e-mailem nebo 

uložit na disk pro pozdější potřebu. V pokročilejších verzích se pak Google Earth ukazuje jako 

skvělý nástroj pro architekty, konstruktéry a další. Podle zeměpisných souřadnic lze zobrazit 

přesnou plochu kdekoliv na světě a poté do ní zanést model nového rodinného domku. [8] 

3.4.1. Keyhole Markup Language (KML) 

KML je formát souborů používaný k zobrazení zeměpisných dat v prohlížečích jako 

jsou aplikace Google Earth, Mapy Google a Mapy Google pro mobilní zařízení. Formát KML 

je založen na standardu XML a používá strukturu založenou na značkách s vnořenými prvky a 

atributy. 

Jazyk KML umožňuje: 

• Zadat ikony a štítky, pomocí kterých můžeme identifikovat místa na povrchu planety 

• Vytvořit různé polohy kamery a definovat tak pro každý prvek jedinečné zobrazení 

• Použít překryvné obrázky připevněné k zemi nebo k obrazovce 

• Definovat styly a určit pomocí nich vzhled součástí 

• Psát popisy součástí ve formátu HTML, včetně hypertextových odkazů a vložených 

obrázků 

• Hierarchicky uspořádat součásti pomocí složek 

• Dynamicky načítat a aktualizovat soubory KML ze vzdálených nebo místních síťových 

umístění 

• Načítat data KML na základě změn v prohlížeči 3D 

• Zobrazit texturované trojrozměrné objekty COLLADA.  

 



Radek Fujak: 3D model VŠB – TUO pro Google Earth 

2009 12 

Soubory KML je možné vytvořit pomocí uživatelského rozhraní aplikace Google Earth 

nebo kód KML zadat celý ručně pomocí editoru jazyka XML nebo textového editoru. Soubory 

KML a případné obrázky, které se k nim vztahují, je možné zkomprimovat pomocí formátu 

ZIP do archivů KMZ. Soubory KML a KMZ můžete poslat e-mailem, sdílet je místně v 

soukromé síti nebo je umístit na veřejný webový server. Stejně jako webové prohlížeče 

zobrazují soubory HTML, zobrazují prohlížeče zeměkoule (jako je aplikace Google Earth) 

soubory KML. Po správném nastavení serveru a sdělení adresy URL souborů KML může 

soubory KML umístěné na veřejném webovém serveru zobrazit každý, kdo má nainstalovanou 

aplikaci Google Earth. 

Příležitostní uživatelé pomocí souborů KML vytvářejí značky míst svých domů, 

dokumentují cesty a plánují turistické pochody a cyklistické výlety. Vědci pomocí souborů 

KML prezentují podrobné mapy zdrojů, modely a trendy, jako jsou sopečné erupce, počasí, 

seismická aktivita a naleziště nerostů. Profesionálové v oboru realit, architekti a agentury 

zabývající se rozvojem měst používají soubory KML k návrhu staveb a vizualizaci plánů. 

Studenti a učitelé pomocí souborů KML objevují lidi, místa a události, a to jak historické, tak 

současné. Organizace, jako je National Geographic, UNESCO a Smithsonian, použily formát 

KML k zobrazení svých obsáhlých sad globálních dat. [9] 
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4. HARDWARE 

Jak již bylo zmíněno při práci v terénu byl využit laserový dálkoměr Impulse 200 LR a 

fotoaparát Nikon Coolpix S1. 

4.1. Impulse 200 LR  

Jedná se o impulsový laserový dálkoměr, který se používá pro měření vzdáleností, 

horizontálních a vertikálních úhlů. Dosah dálkoměru je závislý na odrazovém materiálu. 

Maximální dosah je 575m. Přesnost dálkoměru je 1 – 5 cm v závislosti na překážkách, které 

mohou stát v cestě laserovému paprsku. Přesnost měřených vertikálních úhlů je +/- 0,1o. [2] 

 
Obrázek 6: Dálkoměr Impulse 200 LR 
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Geometrickým principem určování výšek pomocí laserového dálkoměru je řešení dvou 

pravoúhlých trojúhelníků, které tvoří delší odvěsna d (změřená délka), kratší odvěsna h1, h2 

(výška) a vertikální úhel α1, α2. Součtem takto vypočtených výšek h1, h2 získá výslednou 

výšku objektu h. 

 
Obrázek 7: Geometrický princip určování výšek dálkoměrem 

 

4.2. Nikon Coolpix S1 

Technické parametry [3] použitého digitálního fotoaparátu Nikon Coolpix S1:  

Název produktu: Nikon Coolpix S1 

Výrobce: Nikon 

Typ senzoru: CCD, úhlopříčka 10.2 mm 

Rozlišení celkové / efektivní: 5.36 Mpix / 5.1 Mpix 

Použité rozlišení snímku: 1024 x 768 

Clona: 3.0 - 5.4 / x 

Expoziční režimy: programem řízená expozice 

Měření expozice: středové, bodové, 256 segmentů 

Zoom: optický 3x, digitální 4x 

Ohnisková vzdálenost: 35 mm - 105 mm 

Rozměry / hmotnost: 89.9. x 57.5 x 19.7 / 118g 

Tabulka 1: Technické parametry Nikon Coolpix S1 
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5. DATA 

V této kapitole je souhrn všech použitých dat při práci, ať už se jedná o data mnou 

vytvořená nebo o jiné datové zdroje. 

5.1. Data po řízená v terénu 

Během rekognoskace okolí areálu VŠB – TU byly změřeny výšky jednotlivých budov 

pomocí laserového dálkoměru Impulse 200 LR, které byly následně zapsány do vytvořené 

geodatabáze. Dále byly pořízeny fotografie jednotlivých budov a jejich detailu fotoaparátem 

Nikon Coolpix S1. Vybrané fotografie byly použity v geodatabázi a v popisných štítcích 

aplikace Google Earth a v neposlední řadě sloužily jako podkladový materiál při tvorbě  

3D modelů v Google SketchUp. 

Celkem bylo pořízeno zhruba 500 fotografií a zhruba u 200 objektů byla určena výška. 
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5.2. Datový model 

Vytvořený datový model zahrnuje seznam všech datových objektů v databázi, jména a 

popis všech datových prvků. 

Souřadnicový systém WGS 1984 UTM Zone 33N byl zvolen s ohledem na další práci 

v prostředí Google Earth, proto že geoprvky standartu KML ho využívají pro svou lokalizaci. 

Název 
třídy  

Slovní popis obsahu třídy 
Typ 

geoprvku 
2D/3D 

Souřadnicový 
systém 

Výškový  
souřadnicový 

systém 

Por  

Třída obsahuje areál  
VŠB-TUO v Porubě 

polygon 3D 
WGS 1984  

UTM Zone 33N 
WGS 1984 

KaM 

Třída obsahuje areál Kolejí a  
menzy v Porubě 

polygon 3D 
WGS 1984  

UTM Zone 33N 
WGS 1984 

LuP 

Třída obsahuje areál FAST na  
Ludvíka Podéště v Porubě 

polygon 3D 
WGS 1984  

UTM Zone 33N 
WGS 1984 

HaP 

Třída obsahuje areál Hvězdárny a 
planetária v Porubě 

polygon 3D 
WGS 1984  

UTM Zone 33N 
WGS 1984 

KrP  

Třída obsahuje areál  
Krásnopolská, Pustkovec 

polygon 3D 
WGS 1984  

UTM Zone 33N 
WGS 1984 

EkF 

Třída obsahuje areál Ekonomické fakulty 
v Ostravě a objekt  

Sál Zahradní ulice (Vesmír) 
polygon 3D 

WGS 1984  
UTM Zone 33N 

WGS 1984 

DrM 

Třída obsahuje areál  
Dr. Malého v Ostravě 

polygon 3D 
WGS 1984  

UTM Zone 33N 
WGS 1984 

Lum 

Třída obsahuje areál FBI,  
Lumírova, Výškovice 

polygon 3D 
WGS 1984  

UTM Zone 33N 
WGS 1984 

VTP 

Třída obsahuje areál  
Vědecko technologického parku v 

Porubě 
polygon 3D 

WGS 1984  
UTM Zone 33N 

WGS 1984 

Tabulka 2: Definice tříd geoprvků 
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Název atributu Slovní popis atributu Doména 
Datový 

typ 
Číselník 

Integritní 
omezení 

Povinnost 
Prázdná 
hodnota 

Klíč 

DATUM 
Datum poslední 

aktualizace 
záznamu 

Intervalová Date - DD.MM.RRRR ANO - NE 

ZAZNAMENAL 
Identifikátor osoby, 

která provedla 
záznam 

Výčtová Text (6) - AAA999 ANO - NE 

DRUH Druh budovy Výčtová Text (2) DRUH 99 ANO 99 NE 

VYSKA 
Výška budovy v 

metrech 
Výčtová Float (6/2) 

 
9999,99 ANO - NE 

ZDROJ DAT Zdroj použitých dat Výčtová Text (2) ZDROJ 99 ANO 99 NE 

STRECHA Druh střechy Výčtová Text (2) STRECHY 99 ANO 99 NE 

AREAL 
Název areálu do, 

kterého budova patří 
Výčtová Text (2) AREALY 99 ANO 99 NE 

FOTO 

Adresářová 
struktura uložení 

fotografií k 
vybraným budovám, 
kde xxx je zkratka 

názvu areálu kde se 
budova nachází 

Výčtová Text (255) - foto/xxx/999.jpg NE - NE 

Tabulka 3: Popis tematické složky geoprvků 

 

AREALY 

KOD HODNOTA 

01 Por - areál VŠB-TUO v Porubě 

02 KaM - areál Kolejí a menzy v Porubě 

03 LuP - areál FAST na Ludvíka Podéště v Porubě 

04 HaP - areál Hvězdárny a planetária v Porubě 

05 KrP - areál Krásnopolská, Pustkovec 

06 
EkF - areál Ekonomické fakulty v Ostravě a kinosál 

Vesmír 

07 DrM - areál Dr. Malého v Ostravě 

08 Lum - areál FBI, Lumírova, Výškovice 

99 druh neurčen 

Tabulka 4: Číselník – AREALY 



Radek Fujak: 3D model VŠB – TUO pro Google Earth 

2009 18 

 

DRUH 
 

22 tělocvična 

KOD HODNOTA 
 

23 dům služeb 

01 rektorát 
 

24 katedry, učebny, zasedací místnost 

02 posluchárny 
 

25 učebny 

03 laboratoře 
 

26 laboratoře, katedry 

04 AULA+CIT 
 

27 laboratoř stavebních hmot 

05 geologický pavilon 
 

28 děkanát FAST, knihovna 

06 nová knihovna 
 

29 budovy hvězdárny a planetária 

07 víceúčelová sportovní hala 
 

30 budova krásnopolská 

08 sportovní hala 
 

31 kotelna 

09 těžké laboratoře 
 

32 části budovy 

10 výzkumné energetické centrum I 
 

33 EkF v Ostravě 1 

11 ústav geoniky AV ČR 
 

34 budova Havlíčkovo nábřeží 

12 výzkumné energetické centrum II 
 

35 Kinosál Vesmír 

13 centrální analytická laboratoř 
 

36 objekty na ul. Dr. Malého 

14 trafostanice CAL 
 

37 PC učebny, posluchárny, šatna 

15 nová menza 
 

38 děkanát, zasedací místnost, učebny, knihovna 

16 CPIT 
 

39 aula, laboratoře, učebny 

17 koleje 
 

40 katedry, učebny 

18 energoblok 
 

41 jídelna 

19 spojovací trakt 
 

42 budova technologického parku 

20 garáže 
 

99 druh neurčen 

21 budova KTV 
   

Tabulka 5: Číselník – DRUH 

ZDROJ 
KOD HODNOTA 
01 veřejně dostupná data,WMS 
02 data ve vlastnictví VŠB-TU 
99 zdroj neurčen 

Tabulka 6: Číselník – ZDROJ 

STRECHY 
KOD  HODNOTA  
01 plochá 
02 sedlová 
03 valbová 
99 druh neurčen 

Tabulka 7: Číselník – STRECHY 
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5.3. Web Map Service (WMS) 

V překladu znamená webová mapová služba. Jedná se o datovou službu ve 

standardizovaném protokolu vyvinutém a dále rozšiřovaném Open Geospatial Consortium 

(OGC). Data je možno využívat buď v mnoha programech, které mapové služby WMS 

podporují nebo přímo v internetovém prohlížeči. WMS pracuje na principu klient – server a 

umožňuje sdílet geografické informace ve formě rastrových map v prostředí internetu. [1] 

Výsledkem požadavku na WMS server jsou primárně obrazová data v nejrůznějších 

formátech, které zobrazují tematické geografické informace, nebo mohou být výsledkem 

mapová kompozice. Skutečnost, že je obrázek georeferencován umožní jeho správnou 

prezentaci. Georeferencováním v tomto případě můžeme chápat jako jednoznačně daný 

referenční souřadnicový systém. [1] 
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Pro vektorizaci byla využita WMS služba Stutárního města Ostravy, která je podle 

specifikace WMS verze 1.1.1. a zobrazuje níže uvedená data v tabulce. Z těchto dat byl pro 

práci využit letecký snímek 2008. 

 
Tabulka 8: Přehled poskytovaných dat WMS službou města Ostrava 
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6. DETAILNÍ POSTUP ZPRACOVÁNÍ 

6.1. Vytvo ření geodatabáze 

Na základě již zmíněného datového modelu byla v aplikaci ArcCatalog vytvořena 

geodatabáze 3D_model.mdb, ve které byly definovány navržené číselníky a dále Feature 

Datasets arealy, Feature Class VSB_TUO. 

V geodatabázi byla také definována následující topologická pravidla. 

• Must Not Overlap  

Toto pravidlo stanovuje, aby se polygony v dané třídě nepřekrývali. Polygony 

mohou sdílet pouze hrany a vrcholy. 

• Must Not Have Gaps 

Stanovuje, že neexistují žádné „dutiny“ uvnitř jediného polygonu nebo mezi 

sousedními polygony. Všechny polygony musí tvořit souvislou plochu. 

 

Tato výše zmíněná topologická pravidla byla vytvořena, aby nepřesnosti, o nichž se 

zmiňují, mohly být při následné vektorizaci eliminovány. 
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6.2. Vektorizace 

Byla provedena v prostředí ArcMap nad leteckým snímkem zprostředkovaným pomocí 

služby WMS Ostrava, vytvořenou geodatabázi a topologií v souřadnicovém systému  

WGS 1984 UTM Zone 33N pomocí nástroje Editor. Jak již bylo zmíněno souřadnicový 

systém byl zvolen s ohledem na pozdější práci v aplikaci Google Earth.  

Pro následné vytvoření kvalitního 3D modelu byl při vektorizaci kladen důraz na 

dodržení pravoúhlosti polygonu a topologických pravidel (Must Not Overlap, Must Not 

Overlap) definovaných v geodatabázi, k čemuž přispěl také nastavený snapping (Vertex, Edge, 

End). Některým objektům, u kterých bylo zřejmé, že se nejedná o překryv nebo díru 

z nepřesnosti byla při kontrole topologie udělena výjimka. 

Vektorizací bylo vytvořeno celkem 177 objektů, u kterých byla definována výška 

získaná vlastním měřením v terénu a ostatní prvky atributové tabulky. Z toho 147 objektům 

byla přiřazena vybraná fotografie na základě adresářové struktury definované v datovém 

modelu.  

 

Obrázek 8: Ukázka vektorizovaných objektů  VŠB - TU v Porubě 
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6.3. Použití pluginu SketchUp6ESRI 

Po dokončení vektorizace byl pro konverzi vytvořených dat do prostředí Sketch Up 

použit nainstalovaný již dříve zmíněný plugin SketchUp6ESRI. Na obrázku můžeme vidět, že 

zde byla využita jeho funkce automatického vytažení polygonů do 3D na základě jejich 

definované výšky v geodatabázi. 

 

Obrázek 9: Ukázka konverze vektorizovaného objektu do Sketch Up pomocí pluginu  

Jelikož plugin nedokáže exportovat křivky, bylo potřeba polygony tvořené křivkami 

dočasně pomocí editačního nástroje Generalize převést na mnohoúhelníky a teprve poté 

exportovat do prostředí SketchUp. Jednalo se například o budovy hvězdárny a auly v Porubě. 
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6.4. Modelování v Google Sketch Up 

Díky pluginu SketchUp6ESRI jsem získal v prostředí Sketch Up hrubý model objektů, 

který jsem následně domodeloval o jejich detaily na základě pořízených fotografií. Podle, 

kterých byla také přiřazena barevná výplň jednotlivým objektům. 

 

Obrázek 10: Ukázka domodelování hrubého modelu v prostředí Sketch Up 
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Vzhledem k tomu, že terén v aplikaci Google Earth je značně generalizován, model 

pak působil, že se nad povrchem „vznáší“. Proto byla všem objektům k jejích skutečné výšce, 

přidána ještě podstava o výšce 5m (u areálu kolejí 10m), která tento jev eliminovala.  

 

Obrázek 11: Ukázka objektu, kde byla přidána 5m podstava 

Hotový 3D model všech areálu VŠB – TU Ostrava byl exportován do formátu KMZ 

(VSB-TUO.kmz), podporovaného aplikací Google Earth. 

 



Radek Fujak: 3D model VŠB – TUO pro Google Earth 

2009 26 

6.5. Vizualizace v Google Earth 

Vytvořený model VSB-TUO.kmz byl následně nahrán do prostředí Google Earth, kde 

byly pro vybrané budovy vytvořeny značky s popisnými štítky. Vytvořenému modelu byly 

nastaveny parametry pro zobrazení při načtení (viz. Obrázek 12): 

• Zeměpisná šířka: 49°41'37.37"S 

• Zeměpisná délka: 15°52'56.58"V 

• Vzdálenost: 699400m 

• Kurz: 5.000000° 

• Náklon: 33.000000° 

Při načtení model s těmito parametry zobrazí území České republiky, kde je možné ve 

východní části vidět definovanou značku (logo VŠB-TUO) znázorňující VŠB – TU Ostrava.  

 
Obrázek 12: Úvodní obrazovka Google Earth po načtení modelu 
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6.6. Definované zna čky 

Pro vybrané budovy byly vytvořeny vlastní značky, které tvořily loga jednotlivých 

fakult a institucí nebo charakteristická zkratka pro daný objekt v prostředí Google Earth.  

 
Obrázek 13: Ukázka některých použitých značek v Google Earth 

Nadmořská výška značek byla nastavena jako absolutní s možností prodloužit na zem. 

Bylo tím tak zamezeno pohybu značky mimo daný objekt. Co se týče možnosti prodloužit na 

zem byla zde nastavena neprůhlednost: 0% (záložka Styl, Barva – Řádky) proto, že docházelo 

k ojedinělému špatnému zobrazení prodloužené čáry. Co se týče hodnoty absolutní výšky byla 

volena s ohledem na velikost objektu. 

Veškeré značky byly uloženy do složky VSB – TUO, která byla přidána jako podsložka 

do vytvořeného modelu VSB-TUO.kmz.V této vytvořené složce se nachází značka  

(logo VŠB - TU), která je jediná implicitně nastavena jako viditelná při načtení modelu 

z důvodu přehlednosti.  

Tato značka má definované parametry zobrazení (viz. Obrázek 14): 

• Zeměpisná šířka: 49°49'5.44"S 

• Zeměpisná délka: 18°12'49.95"V 

• Vzdálenost: 14642m 

• Kurz: 3.000000° 

• Náklon: 55.000000° 

S takto definovaným zobrazením při dvojkliku na značku se zobrazí území města 

Ostravy (viz. Obrázek 14), kde již jsou viditelné jednotlivé areály VŠB – TU. Značka dále 

přesněji ukazuje na budovu rektorátu VŠB – TU Ostrava v Porubském areálu. 

Dále jsou ve složce VSB – TUO dvě podsložky – Areály VSB-TUO a Ostatní budovy 

VSB-TUO, které jsou pro přehlednost implicitně vypnuty.  
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Podsložka Areály VSB-TUO obsahuje značky šesti areálu: Ekonomické fakulty 

v Ostravě; Dr. Malého v Ostravě; FBI, Lumírova, Výškovice; Kolejí a menz v Porubě; FAST 

na Ludvíka Podéště v Porubě; Hvězdárny a planetária v Porubě. 

 

Obrázek 14: Pohled v Google Earth na areály VŠB – TU Ostrava 

Podsložka Ostatní budovy VSB-TUO obsahuje značky osmi objektů:  

Institut Geoinformatiky, Geologický pavilon, Ústřední knihovna VŠB – TUO, Nová Aula 

VŠB-TUO, Ústav geoniky AV ČR Ostrava, Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI), 

Centrum pokročilých inovačních technologií, Katedra tělesné výchovy a sportu (KTVS). 

U všech značek v obou těchto podsložkách bylo nastaveno individuální zobrazení, 

které zobrazovalo daný objekt v jeho detailu. 
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6.7. Popisný štítek zna ček  

Ke všem definovaným značkám modelu byly vytvořeny popisné štítky na základě 

předem navržené šablony v HTML kódu, který je aplikací Google Earth pro tento účel 

podporován. Jak je patrné na obrázku základ šablony tvoří tabulka o jednom sloupci a čtyřech 

řádcích (buňkách).  

 

Obrázek 15: Rozvržení popisného štítku 
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Zde je zobrazena základní struktura popisného štítku v HTML kódu, která byla použita 
ve všech vytvořených štítcích. Barevně je rozlišena každá jednotlivá buňka štítku dle návrhu 
(viz. Obrázek 15).  
 
 
<table style="width: 302px;" cellpadding="10" > 
 

<tr> 
<td style="height: 103px; width: 302px;"  

background=" http://gis.vsb.cz/fuj005/loga/xxx.jpg "> 

</td> 

</tr> 
 
<tr> 

<td > 
TEXT: Stručný popis objektu 

</td> 
</tr> 
 
<tr> 

<td style="height: 153px; width: 302px;"  

background=" http://gis.vsb.cz/fuj005/budovy/xxx.jpg "> 

</td> 

</tr> 
 
<tr> 

<td> 
 TEXT: Kontakty a doplňující údaje 
</td> 

</tr> 
 

</table> 

 

Všechny použité obrázky (loga a fotografie objektů) jsou uloženy na adrese 

http://gis.vsb.cz/fuj005/ ve složkách loga a budovy. 
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Veškeré informace použité v těchto štítcích byly převzaty ze stránek VŠB – TU a jejich 

příslušných fakult. 

Doplněný model o značky a popisné štítky byl opět uložen do formátu KMZ. 

 
Obrázek 16: Ukázka výsledného štítku a jeho HTML struktury v prostředí Google Earth 
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7. ZÁVĚR 

V této bakalářské práci se podařilo splnit všechny stanovené úkoly. Byl vytvořen 

realistický 3D model všech areálů VŠB – TU Ostrava s možností vizualizace v programu 

Google Earth a zobrazení popisných informací.  

Co se týče kritérií pro přijetí do Google 3D Warehouse byla splněna všechny kritéria 

s výjimkou kritéria, které říká, že jako textury musí byt použity fotografie. V modelu z důvodu 

časové náročnosti nebyly požity žádné fotorealistické textury ale pouze barevná výplň, tudíž 

nemohlo být pravidlo dodrženo. Vyhotovený 3D model VŠB – TU Ostrava tedy spadá v 

Google 3D Warehouse do kategorie "Jiné budovy".  

Za zmínku také stojí vyřešení problému, který se týká, že model je umístěn nad 

povrchem terénu aplikace Google Earth. V modelu VŠB – TUO byl tento problém vyřešen 

přidáním konstantní základny o výšce 5m. Google Earth ovšem tento problém dovoluje 

odstranit jedním z následujících postupů, který se jeví jako efektivnější. Nabízí možnost 

vytvoření vlastního terénu v okolí daného objektu. Vytvořený terén musí protínat terén 

aplikace Google Earth a musí být texturován realistickým barevným obrázkem. Toto řešení 

může být vzhledem ke své pracnosti zpracování využito až při další případné práci na modelu. 

Vytvořený model by měl sloužit jako podkladová data uživatelům, kteří by měli zájem 

dále na něm pracovat a doplnit zmíněné textury či vytvořit terén v okolí modelu. V neposlední 

řadě je také určen pro prezentační účely VŠB – TU Ostrava. 
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