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Anotace 

Walder, R.: Prezentace areálu Hornického muzea OKD Landek v prostředí 

Internetu. 

Diplomová práce se zabývá tvorbou 3D modelu Národní technické památky 

Hornické muzeum OKD. V úvodní části se věnuje digitálním modelům a metodám 

vizualizace a návrhu postupu řešení. Diplomová práce pokračuje výběrem programu a 

popisem použitých programových produktů pro tvorbu 3D modelu. V další části je popsán 

postup, který vede k vytvoření 3D modelu Hornického muzea OKD a postup integrace 

modelu do aplikace Google Earth, následován popisem vkládání modelu do 3D skladiště. 

Dále se věnuje digitalizaci dalších popisných informací pro doplnění 3D modelu a 

vytvořením animace pro představení areálu Hornického muzea OKD. Závěr práce je 

věnován shrnutí celého postupu a komentářům k 3D modelu. 

Klíčová slova: 3D model, Hornické muzeum OKD 

Anotation 

Walder, R.: Presentation area of the Mining Museum OKD Landek in the Internet 

environment. 

Diploma thesis deals with creating a 3D model of the National Technical 

monuments OKD Mining Museum. The first part deals with digital models and 

visualization methods and design solution process. Diploma thesis continues by selecting 

the software and description of software products for 3D models. The next section 

describes the procedure that leads to a 3D model of the OKD Mining Museum and process 

integration model in Google Earth, followed by a description insertion of the model to 

3D warehouse. It also deals with the digitization of additional descriptive information to 

supplement the 3D model and creating animations for the presentation grounds of the 

Mining Museum OKD. Conclusion of the work is a summary of the whole process and 

comments on the 3D model. 

Keywords: 3D model, Mining Museum OKD 
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Seznam použitých zkratek 

České zkratky 

2D dvoudimenzionální 

2,5D dvojdimenzionální s výškovým atributem 

3D trojdimenzionální 

4D čtyřdimenzionální 

DMT Digitální model terénu 

GIS Geografický informační systém 

OKD Ostravsko - karvinské doly 

S-JTSK Systém jednotné trigonometricé sítě katastrální 

 

Cizojazyčné zkratky 

3DS 3D Studio File Format 

AVI Audio Video Interleave 

BMP Windows Bitmap 

CAD computer-aided drafting 

DAE Digital asset exchange 

DDF Disk Data Format 

DWG DraWinG 

DXF Drawing Exchange Format 

EPS Encapsulated PostScript 

EPX Piranesi File Format 

ESRI Environmental Systems Research Institute, Inc 

FBX FiLMBOX 



JPG Joint Photographic Experts Group 

KML Keyhole Markup Language 

KMZ is a compressed KML 

NURBS Non uniform rational B-spline 

OBJ Object Files 

PDF Portable Document Format 

PNG Portable Network Graphics 

TIF Tagged Information File Format 

WGS 84 World Geodetic System 1984 
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1. Úvod 

Název Landek neboli „kout země“ vystihuje polohu tohoto posledního výběžku 

České vysočiny. Tento vrch se nachází nad soutokem řek Odry a Ostravice 

v Ostravě – Petřkovicích. Vrch Landek je Národní přírodní památkou od roku 1992, která 

patří mezi zajímavosti spjaté s průmyslovým vývojem a charakterem Ostravy. [1] 

Severní úbočí Landeku se mírně svažuje do okolní krajiny, jeho jižní 

a jihovýchodní svah prudce spadá do údolí řeky Odry a jeho srázy, obnažené vlivem 

erozivní činnosti říčního proudu, odhalují na několika místech geologický profil 

se zvrásněnými karbonskými vrstvami a s mnoha výchozy uhelných slojí. [1] 

Areál Hornického muzea OKD je Národní technická památka a zaslouží  

si reprezentaci ve formě 3D modelu, ale také v oblasti cestovního ruchu. Protože tato 

oblast hrála významnou roli v utváření celého Ostravska. Byly zde nalezeny artefakty, 

které potvrzují, že zde žili lovci mamutů a další unikátní nálezy významné v celosvětovém 

měřítku. Jedná se o sošku Landecké venuše a doklady o prvním využití černého uhlí  

na světě vůbec. Samotné muzeu popisuje vývoj od počátku dobývání černého uhlí 

 na Ostravsku, jak v podobě artefaktů a fotografii, tak samotnou expozicí dolu Anselm. 

Nedílnou součástí hornictví je také báňské záchranářství a její expozice. 

Hornické muzeum OKD je obklopeno další unikátností a to Národní přírodní 

památkou Landek, kde je zajímavostí zachování unikátní ekologické rovnováhy  

přes blízkost těžkého průmyslu. Tyto památky utvářejí příjemné prostředí v těsné blízkosti 

centra Ostravy, což byl podmět pro vznik sportovního vyžití, cyklotras a také naučných 

stezek kombinujících obě Národní památky. Nově se používá pro celý rekreační areál 

název Landek park. 

Donedávna mohli zájemci o návštěvu Landek parku, spoléhat jen na „papírové“ 

publikace či internetové stránky, které přinášejí pouze hrubé informace  

o daném území. 

Cílem této práce je ukázat potenciálním návštěvníkům, možnosti využít tohoto 

areálu pro volnočasové aktivity, jako jsou výlety, sportovní vyžití nebo relaxace.  

Vše v názorném interaktivním 3D modelu, který prezentuje Landek park. Využití 



Radek Walder: 3D vizualizace hornického muzea OKD 

2010 2 

grafického znázornění v prostředí GIS přináší oproti klasické analogové mapě nebo 

fotografiím mnoho výhod, zejména větší přehled o areálu, velikostech jednotlivých budov, 

exponátů, atrakcí, atd. Dále pak informace například o terénu, cyklotrasách a naučných 

stezkách. 
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2. Cíle práce 

Cílem práce je prezentace Hornického muzea OKD a blízkého okolí v prostředí 

internetu a pro zvýšení informovanosti a zájmu široké veřejnosti. 

Úkoly: 

 Upravit geodeta pro vytvoření modelu areálu Hornického muzea OKD 

Landek a jeho blízkého okolí. 

 Vizualizaci realizovat v prostředí webu a doplnit o informace o jednotlivých 

objektech v zájmovém areálu doplněných o foto galerie. Výsledek musí 

splnit vstupní kriteria pro publikování v Galerii3D objektů Google, kromě 

foto textur 

 Připravit funkční prezentace v prostředí Internetu. Součástí prezentace bude 

ukázkový průlet představující Národní technickou památku Hornické 

muzeum OKD a její naučné stezky. 

 Diskuze a zhodnocení výsledků 
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3. Výběr metody 

Pro vizualizaci objektů existuje mnoho metod, jak už bylo zmíněno, proto tuto 

problematiku budu postupně odhalovat a následně vyberu vhodnou metodu a popíši 

důvody ke zvolení právě této metody. 

3.1. Metody vizualizace objektů 

Vlastní metody vizualizace DMT v zásadě závisí na tom, zda budou objekty 

zobrazovány ve 2D nebo 2,5D (resp. 3D). Podle dimenze se v modelování rozlišují: [6] 

 2D objekty – jedná se o rovinnou grafiku 

 2,5D objekty – představují přechod od 2D k 3D objektům. Jsou to v podstatě 

2D objekty, které mají v bodech (x,y) definován třetí rozměr (souřadnice z) jako 

atribut 

 3D objekty - lze považovat za plnohodnotná tělesa, což znamená, že ke každému 

bodu (x,y) existuje množina souřadnic (z) 

 4D objekty – k 3D objektům je přidán další rozměr, kterým je čas 

Model je reprezentace objektů, jevů nebo procesů reálného světa, na který 

nahlížíme z určitého úhlu pohledu. Tvorba modelového obrazu se nazývá modelování. 

3D modelování objektů je popis tvaru objektu reálného světa. Nejčastější zdroje 

3D modelů jsou: 

 A priori – vytvoření modelu uživatelem (architekt, grafik, geoinformatik)  

za pomocí výpočetní techniky na základě zatím nerealizované předlohy 

 A posteriori – vytvoření modelu inženýrem za pomocí modelovacího nástroje  

na základě předlohy z reálného světa 

Interaktivní 3D model je aplikace umožňující pohyb uživatele pomocí kurzoru 

nad virtuálním povrchem předem dané oblasti. Je tvořen DMT a jeho povrch je texturován 

například barevnými leteckými snímky. Dále může obsahovat modely a popisy vybraných 

objektů, jako jsou budovy, vodní nádrže, významné vrcholy, národní parky a chráněné 

krajinné oblasti. Uživatel má přístup k interaktivnímu 3D modelu a ovládání pomocí 
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uživatelského rozhraní, které je velmi snadné a intuitivní. Prohlížením 3D objektů uživatel 

získá rychle a efektivně prostorové informace o tvaru, velikosti či barvě jednotlivých 

objektů. 

 

3.2. Způsoby modelování objektů 

Trojrozměrné (3D) modelování je stále žádanějším vstupem pro GIS. Umožňuje 

analýzy prostorových vztahů 3D objektů a ke každému elementu 3D objektu může být 

připojen negrafický atribut (např. databáze s obsahem typů střech, fasád, nájemníků apod.). 

Velice oblíbené se stávají 3D modely měst. [3] 

Základním stavebním kamenem 3D modelu města je digitální model zástavby, 

který může nabývat různé složitosti podle záměrů jeho pořizovatele. Modely budov  

je možno rozdělit do tří skupin podle složitosti detailu a způsobu modelace budov. [3] 

 Blokový model 

Nejjednodušší 3D model. Jde o jednoduché blokové objekty, jejichž objemy jsou 

dány obvodem střešních plášťů staveb a terénem. Tento způsob modelování  

lze využít například při zpracovávání hlukových studií v sídle. [4] 

 Urbanistický model 

Složitější model, kde jsou sice jednotlivé budovy taktéž nahrazeny blokem, avšak 

doplněným o automatizované, generované tvary střech, naměřené z výškových 

a polohových údajů. Tento model nachází uplatnění například při analýzách 

prostorových vztahů v městských strukturách. [4] 

 Podrobný model 

Je nejsložitějším z hlediska zpracování. Jsou v něm už jednotlivé tvary budov 

rozčleněny podle stavebních parcel a tvary střech jsou vytvářeny 3D modelováním 

z naměřených výškových a polohových údajů. [4] 

Pro obecné využití je nejlepší podrobný model, který je možno využít jak  

pro analýzy, tak pro veřejnost. Model je pro analýzy přínosnějším z důvodu větší přesnosti 

modelovaných objektů a tím i výsledky analýzy jsou přesnější. V oblasti pro veřejnost jiný 

model nemá význam, protože jestli uživatel uvidí na mapě jen nakreslený obdélník nebo  
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na ní uvidí kvádr, který se skutečností nemá nic společného, tak se přikláním ke klasické 

mapě s obdélníkem.  

Kvalita a rozsah zpracování podrobných modelů se může samozřejmě lišit. V tomto 

případě záleží na tvůrci modelu, jak detailní model bude a jakou použije metodu 

modelování a tím také určí objem dat, který tento model bude mít. 

3.3. Metody modelování objektů 

3.3.1. Polygonální modelovaní 

Body v trojrozměrném prostoru jsou nazývané uzly. Tyto uzly spojeny liniovými 

segmenty tvoří drátový model a tím i spleť polygonů. Dnes je většina modelů tvořena 

metodou polygonálního modelování s texturami pro velkou variabilitu a vysokou rychlost 

zpracování. U tohoto zpracování nikdy nedocílíme hladký průběh křivky, ale můžeme 

zabezpečit určitou míru kvality vykreslení. Velká skupina programů využívající tuto 

metodu modelování jsou CAD programy. Tyto programové aplikace slouží pro tvorbu 

modelů na základě jejich geometrie a následně jejich editace. CAD systémy se používají 

hlavně při potřebě výkresové dokumentace s možností tvorby prostorových modelů 

navrhovaných objektů. Dnešní uživatel CAD systému komunikuje s programem pomocí 

GUI, ale i přímých příkazů z klávesnice. Mezi nejznámější software patří AutoCAD firmy 

Autodesk a Microstation od Bentley. 

3.3.2. Modelování NURBS 

Povrchy objektů jsou definovány splinovými křivkami, které ovlivňují vážené 

kontrolní body. Zvýšíme-li váhu jednotlivých bodů, křivka se k těmto bodům automaticky 

přibližuje. Pomocí NURBS (non uniform rational B-spline) můžeme definovat jakýkoli 

tvar od nejjednodušších křivek po komplexní plochy libovolného tvaru. Díky své 

variabilitě můžeme použít NURBS modely v jakémkoliv procesu od ilustrace  

až po sériovou výrobu. Povrchy vygenerované touto metodou jsou plynulé a celistvé 

plochy. Mezi nejznámější software pracující s NURBS patří program Maya. 
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3.3.3. Modelování z křivek a plátů 

Tato metoda je založena na křivkách, které definují povrch objektů stejně jako 

NURBS. Pláty jsou speciální případy polygonů. Tato metoda se výhradně používá  

při tvorbě pohybů postav v animovaných filmech. Jako zástupce software uvádím Spline 

Patch. 

3.3.4. Modelování na bázi využívání primitivních prvků 

Tato procedura využívá základní objekty jako koule, válec, kužel, či kvádry  

pro tvorbu komplexních modelů. Výhodou je rychlá a snadná konstrukce a také to, že jsou 

matematicky popsány všechny stavební prvky. Tato metoda modelování, které využívá 

primitivních prvků, je spíše určena pro technické aplikace. Jako zástupce software uvádím 

POV-Ray. 

3.3.5. Modelování na bázi tvorby konstrukce z rastrů 

Při modelování nám jako podklady poslouží fotografické snímky, či data pořízená 

ze speciálních zařízení, například laseru (laserscaninng). Programy pro modelování 

konstrukce z rastru jsou fotogrammetrické systémy určené k bezdotykovému 2D a  

3D měření. Jsou založeny na principu metody průsekové fotogrammetrie. Mohou získat 

mnoho údajů ze snímků daného objektu během krátké doby. Kombinují snímky a umístění 

bodů objektu v trojrozměrném prostoru, a tak získávají 3D model, který může být 

exportován do jiných grafických programů. Software bych jmenoval Photomodeler  

a ImageModeler. 

 

S ohledem na zadání (publikování modelů v 3D galerii) jsem pro práci zvolil 

podrobný model a polygonální modelování. Podrobným modelem zajistím co nejvěrnější 

modely skutečných objektů. Polygonální modelování je mým znalostem a orientaci  

v CAD programech mnohem bližší než ostatní metody, které se k modelování pro aplikaci 

Google Earth, čímž splním kriteria publikování ve 3D skladišti Google, nehodí  

pro zbytečnou složitost modelování. 
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4. Návrh postupu řešení 

4.1. Sběr dat 

V první fázi práce jsem požádal Českou geologickou službu o informace o štolách  

a šachtách, Magistrát města Ostravy o digitální katastrální mapu a dále jsem v terénu měřil 

vzdálenosti a pořizoval fotografie. Požadavky na fotoaparát jsou minimální a tím můžu 

použít jakýkoli digitální fotoaparát. Pro měření jsem použil laserový dálkoměr. Požádám 

firmu Hilti o zapůjčení dálkoměru z důvodu předchozí zkušenosti a naprosté spokojenosti 

s dosahem a přesností. 

4.2. Zpracování dat 

4.2.1. Úprava dat 

Převod katastrální mapy do vhodného formátu a využiti jako podklad  

pro modelování objektů. Import a úprava dat od České geologické služby. 

4.2.2. Modelování 

Nejdůležitější a časově nejnáročnější část je samotná tvorba modelů. Modelování 

rozdělím do jednotlivých dílčích kroků. Modelovat budu za pomocí nějakého  

CAD systému. 

4.2.3. Export modelu 

Pro export bude zapotřebí takového programu, který umožňuje export do formátu 

KMZ/KML potřebného pro aplikací Google Earth 

4.2.4. Doplňující informace 

Zpracování doplňkových informaci o areálu Hornického muzea a blízkého okolí, 

v programu, který také muže exportovat do podporovaného formátu aplikací Google Earth 

4.3. Vizualizace modelu 

Bude provedena v aplikaci Google Earth, která v posledních letech zaznamenala 

obrovský vývoj, a počet uživatelů dramaticky vzrostl na celém světě. Model tak bude 

k dispozici všem těmto uživatelům, kteří jej dál mohou volně upravovat a zdokonalovat  

a tím i napomůžou dalšímu rozvoji oblasti. 
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5. Použité programové prostředky 

5.1. ArcGIS 9.3 Desktop 

ArcGIS je název systému firmy ESRI, světového výrobce software pro geografické 

informační systémy. ArcGIS poskytuje kompletní software pro GIS a je k dispozici 

ve třech úrovních, ArcView, ArcEditor a ArcInfo, které se liší úrovní funkcionality. Tyto 

produkty mají integrované aplikace: [11] 

 ArcCatalog – aplikace slouží pro správu geodat. Umožňuje prohlížení, kopírování, 

vyhledávání a konvertování dat, vytváření a editování metadat u jednotlivých tříd 

geoprvků. Byl použit pro tvorbu nových vrstev. 

 ArcToolbox – obsahuje kompletní sady funkcí pro zpracování prostorových dat. 

Byl použit pro transformaci souřadnicového systému a konverzi dat. 

 ArcMap – je aplikace určená pro editaci, vizualizaci a analýzu dat. Je zde možné 

provádět prostorové dotazy, vytvářet grafy, mapové výstupy atd. 

5.2. Google SketchUp 

SketchUp je původně produkt firmy @Last Software a od roku 2006, kdy byla 

odkoupena včetně jediného produktu, produktem firmy Google Inc. Největší předností 

programu SketchUp je jedinečné prostředí, které umožňuje vytvářet 3D objekty. Hrany 

modelu ve 3D prostoru jsou vykreslovány stejně, jako tužkou na papír. Tzv. „inteligentní 

myš“ automaticky rozpoznává přímky a „vyplňuje“ uzavřené plochy, s jejichž pomocí 

pak vytváří 3D geometrii. [12] 

Program byl vytvořen zejména pro architekty, ale využívají jej i filmaři, 

programátoři her a mnohé další profese. Jedna z jeho hlavních předností je modelování 

budov a jejich export do aplikace Google Earth. SketchUp je vytvořen tak, 

aby pro uživatele byl co nejvíc intuitivní, přizpůsobivý a hlavně jednodušší než ostatní 

nástroje pro 3D modelování. 

Do programu SketchUp lze importovat formáty DWG, DXF, 3DS, DDF a rastry 

jako základní materiály pro zpracování 3D návrhu. Exportovat vytvořený model lze jako 
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2D rastr, 3D model nebo jako animace – formáty BMP, JPG, TIF, PNG, KMZ a animace 

formát AVI. 

V placené verzi SketchUp Pro je export možný do dalších 3D formátů (3DS, DWG, 

DXF, KMZ, DAE, FBX, OBJ, WRL, XSI) a 2D formátů (PDF, EPS, EPX, 2D raster, 

COLLADA (DAE), KML a export animace. Dále je při exportu možnost navolení 

vlastností exportu. 

Program SketchUp má implementován algoritmy, které rozpoznávají, jak chce 

uživatel v prostoru kreslit. Pokud kurzorem ukáže na stěnu hranolu, program automaticky 

rozpozná, že se chce na tuto stěnu kreslit nebo pokud kreslí z uzlového bodu a posunete 

kurzor ve směru hrany, nabízí program prodloužení hrany v jejím původním směru. Toto  

je zajištěno neviditelnou řídicí strukturou, která odvodí umístění bodu podle ostatních bodů 

v modelu, jako například střed hrany nebo délka hrany podle jiné hrany. 

.  

Obr. 1  Odvozování bodu [13] 

 

Obr. 2  Lineární odvozování [13] 

Nesporná výhoda SketchUpu je také v široké nabídce modulů obsahujících 

předpřipravené modely nebo různé pluginy. Další výhoda je 3D Warehouse – online 3D 

skladiště modelů budov, mostů, automobilů a všeho, co si jen dokážete představit. Najdete 

zde modely, které existují, existovaly nebo existují pouze v představách těch, kteří  
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je vytvořili. Galerie 3D objektů je zdarma pro každého, kdo chce najít nebo se podělit  

o modely čehokoliv oblíbeného. Do Galerie 3D objektů může přispívat kdokoliv. [16] 

5.3. Google Earth 

Google Earth je virtuální glóbus dříve známý jako Earth Viewer. Tento software 

byl vytvořen firmou Keyhole, a v roce 2004 zakoupen portálem Google. Jedná  

se o aplikaci, která umožňuje prohlížet model Země z její oběžné dráhy nebo přiblížit  

na konkrétní detail například sochy na Karlově mostě. [14] 

Google Earth nabízí 3D modely velkých měst (New York, Praha). Tento produkt 

má několik softwarových variant. Google nabízí ke stažení volnou verzi i další placené 

verze s funkcemi navíc (jako například zobrazení cesty podle údajů z GPS). Kromě ryze 

geografického zobrazení může zobrazovat názvy států, regionů, obcí čí důležitých silnic. 

Jako volitelnou možnost také nabízí definovat si vrstvy, jež tvoří body na zemském 

povrchu, které mají společné určité téma: například různé galerie jako třeba obrázky 

přírody z National Geographic, historické mapy Země z různých období, internetové 

projekty (např. Panoramio), kde každý uživatel může zveřejnit svojí fotografii, k ní přiřadit 

GPS souřadnice, a mnohé další. [14] 

3D model světa je složen z družicových snímků. Po spuštění je nastaven základní 

pohled na celou zeměkouli, se kterou lze různě otáčet a přibližovat si ji. 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 automaticky 

stahuje potřebná data. [14] 

Google Earth obsahuje vrstvu “prostorově zobrazené budovy“, kterou uživatel 

může rozšířit o svůj model pokud splňuje podmínky pro vložení do této vrstvy. Problémy 

při kterých model nebude přijat do vrstvy: 

 terén – překrývá jiné objekty, nepřesnost a nereálnost terénu vůči 

stávajícímu a nedostatečné rozlišení textury terénu. 

 jiný model – do vrstvy byl vybrán jiný model, který má věrnější textury, 

méně polygonů nebo používá textury, které podporují kanály alfa 
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 nedokončená textura – plocha textury zcela nepokrývá model, obsahuje 

zobrazení oblohy nebo země nebo budova je větší než 10 MB 

 nesprávné měřítko – zkreslení měřítka modelu nebo zkreslení výšky modelu 

zvláště pak u vysokých budov 

 neexistuje – model v současné době neexistuje 

 umístění nad povrchem – model je umístěn nad povrchem terénu 

 reklama, spam – model obsahuje nepovolenou reklamu nebo spam 

 mnoho doprovodných položek – model obsahuje mnoho doprovodných 

položek, které zvyšují dobu načítání nebo snižují reálnost v aplikaci 

 umístění – špatné umístění nebo zarovnání modelu 

 nedokončeno – model je nedokončen (chybí část geometrie) 

 umístění pod povrchem – model je ponořen do terénu aplikace 

 prolínání textur v jedné rovině – dvě nebo více stran modelu sdílí stejný 

prostor 

 model je příliš složitý – model obsahuje příliš mnoho polygonů a soubor  

je tak velký a načítaní pomalejší 
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6. Zpracování 

6.4. Datové zdroje 

6.4.1. Poskytnutá data 

Magistrát města Ostravy, Odbor městského informačního systému 

 Výškopisná data (2006) ze systému GISMO Magistrátu města Ostrava 

Použité vrstevnice byly dodány s krokem 1 m. Data vytvářel Magistrát města 

Ostravy na základě bodového pole 10x10 m, které bylo pořízeno z ortofoto snímků 

(měřítko snímkování 1:15 000) firmou GEODIS BRNO, spol. s r.o. Bodové pole 

mělo výškovou přesnost v odkrytém terénu 80 – 150 cm a v porostu až 3 m. 

 Barevné ortofoto snímky ze systému GISMO Magistrátu města Ostrava  

Snímky mají prostorové rozlišení 10 cm/pixel a datum snímkování byl 24.4. 2005 

a měřítko snímkování 1:5 000 

 Katastrální mapy (2006) ze systému GISMO Magistrátu města Ostrava 

 

Česká geologická služba – Geofond 

 Tabulka souřadnic šachet a štol katastrálního území Petřkovice u Ostravy (2008) 

Tabulka obsahovala souřadnice x, y v souřadnicovém systému S-JTSK, název díla, 

druh díla, kategorie, vlastník díla atd. 
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6.4.2. Měřená data 

V areálu jsem prováděl měření, která spočívala v měření výšek objektů zájmů. 

Objekty zájmu byly budovy, komín, těžní věž, tenisová hala a sloupy lanového centra. 

Pro účely měření jsem měl k dispozici plánek areálu vytvořený z katastrálních dat. 

 

Obr. 3  Plánek pro mapování 

V průběhu měření jsem každé budově přiřadil číslo, ke kterému byl do zápisníku 

zapsán tvar střechy a zda se jednalo o pultovou, sedlovou, mansardovou nebo jiný typ 

střechy, který bylo nutné zakreslit. U jednotlivých tvarů byly měřeny výšky hřebenů, 

okapů a délky jiných hran (nároží, štít) střech důležitých pro model. 

Výšky byly měřeny dálkoměrem PD 32 zapůjčeným firmou Hilti ČR. Měření bylo 

prováděno buďto přímo nebo měření s přepočtem přes Pythagorovou větu, kde dálkoměr 

vracel požadovanou hodnotu výšky. Na dálkoměru se dále volilo, jestli aktuální měření 

probíhá od základny dálkoměru nebo hlavy dálkoměru. 
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Obr. 4  Dálkoměr HILTI PD 32 

Zaměřeno bylo 28 objektů, které byly fotografovány pro vizuální kontrolu a jako 

zdroj informací o jiných tvarech (například atypický tvar střechy obr. 5) pro modelování 

jednotlivých objektů. Pro ucelenou dokumentaci areálu bylo pořízeno přes 500 fotografií.  

 

Obr. 5  Atypický tvar střechy 
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6.5. Zpracování modelu 

6.5.1. Úprava dat 

Jako podklad pro modelování objektů sloužila katastrální mapa. Pro úsporu dat  

a zjednodušení orientace jsem vyříznul oblast zájmu a dále exportoval z ArcGIS pomocí 

Plugin Google SketchUp 6 GIS. Pro přehlednost jsem odstranil linie, které byly 

v katastrální mapě navíc. Jak jsem zaznamenal, tak tato mapa obsahovala informace, které 

měly být z mapy dávno odstraněny. Jednalo se například o staré průběhy silnic. 

6.5.2. Modelování 

Nad upravenou vrstvou katastrální mapy jsem začal vytvářet v softwaru SketchUp 

základny jednotlivých modelů. Z obrázku 17 je patrné, že katastrální mapa slouží jako 

podklad. U některých základen jsem se setkal s neexistujícími přístavky a naopak někde 

přístavky chyběly. 

 

Obr. 6  Základna budovy 

Pro prostorové modelování objektu byla použita funkce „Push/Pull“, která práci 

nad modelem usnadňovala. Při modelování jsem hojně využíval pomocné konstrukční 

přímky, které často reprezentovaly naměřené výšky budov, pro dosažení odpovídající 

výšky a vzdálenosti. Dále jsem využíval fotografie jako zdroj informací o prostorovém 

rozmístění různých detailů na modelu (okna, dveře nebo detaily fasády). Při modelování 

střechy jsem narazil na problém prostorové nevýraznosti „obyčejné“ plochy, která  

v modelu zanikala zvlášť, když reprezentovala prodlouženou střechu. Avšak v okamžiku, 

kdy střecha dostala mocnost 10 cm, již měla potřebnou výraznost a zároveň nerušila 

výraznost ostatních prvků a detailů budovy. 
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Obr. 7  Prostorové vymodelování 

6.5.3. Textura/obarvení 

V okamžiku dokončeného modelování objektu, jsem zvažoval, zda použit 

fotografie pro tvorbu textury. Po zvážení jsem se rozhodl použít obarvení či přiřazení 

textury jednotlivým částem modelu z právě využívaného software, z důvodu časté 

zchátralosti budov, nutnosti časově náročné úpravy fotografii a následnému velkému 

nárůstu objemu dat. Použité barvy a textury jsou voleny tak, aby co nejvěrněji 

reprezentovaly každý prvek reálného světa.  

Po dokončení modelu objektu jsem jej převedl na skupinu a tuto skupinu uzamkl, 

jako bezpečnostní prvek, aby se eliminovalo riziko výběru či náhodného označení 

jednotlivých částí a nechtěné úpravy. 
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Obr. 8  Hotový model 

Tímto způsobem byly modelovány všechny objekty v Landek parku. Výjimku 

tvořila pouze nafukovací tenisová hala, kde byla vytvořena základní kostra haly, z které 

následně byla vytvořena plocha pomocí funkce „From Contours“. Dále byla základní 

konstrukce odstraněna a model obarven. Modelování jednotlivého objektu trvalo průměrně 

kolem 3- 4 dnů, avšak nejsložitější konstrukce, jako těžní věž nebo lanové centrum trvala 

přibližně 3 týdny intenzivní práce. 

6.5.4. Umístění modelu 

Pro každý objekt či skupinu objektů byl následně importován snímek z programu 

Google Earth, který byl také samostatně uložen pro pozdější využití. Snímek  

před provedením importu musel splňovat určité požadavky.  

 musel obsahovat objekt zájmu tak, že byl natočen k severu pro lepší 

orientaci 

 pořízen v nulovém úhlu náklonu 

Tento pohled byl importován jako dvě vrstvy. Jedna obsahovala pouze obrazovou 

informaci a druhá obsahovala navíc informaci o terénu. Obrazová informace byla pouze 

v odstínu šedi, což problém není, ale pro případné korektury terénu, které popíši níž,  

je zapotřebí barevný snímek. Proto jsem importoval výše zmiňovaný uložený snímek  

a přesně jej usadil na snímek bez terénu. Na tento snímek byl daný model umístěn, 

případně natočen podle snímku.  
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Obr. 9  Usazený model 

Následně jsem si spustil vrstvu s informací o terénu a model usadil výškově  

v co nejlepším místě. U většiny modelů byla nutnost doplnit terén tak, aby modely 

některou ze svých částí „neplaval“ ve vzduchu. Vlastní terén jsem vytvořil pro každou 

budovu samostatně pro svou jedinečnost. Vytvořil jsem plochou, která vedla od budovy 

k importovanému terénu a jako texturu jsem využil výše zmiňovaný uložený snímek 

z aplikace Google Earth, který jsem nejprve musel přesně umístit na importovaný snímek 

bez terénu z důvodu správného umístění pro využití snímku z aplikace na texturu na vlastní 

teren. Při tomto postupu byly modely umístěny a měly vytvořeny vlastní terén s texturou, 

která korespondovala umístěním i barevností s terénem aplikace Google Earth. 

 

Obr. 10  Model usazený nad terénem 
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Obr. 11  Model  s doplněným vlastním terénem 
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6.5.5. Export modelu 

Model je možno exportovat přímo do aplikace Google Earth, do samostatného 

souboru různých formátů, nebo jej uložit do 3D skladiště. 

 

Obr. 12  Okno pro uložení do 3D skladiště 

Pro práci jsem se rozhodl využít 3D skladiště, kde jsem také požádal o umístění  

do vrstvy „prostorově zvýrazněné budovy“ v aplikaci Google Earth. Při kontrolním 

exportu do aplikace jsem narazil na problém, že model se zobrazil vždy cca o 200 metrů 

výše, než měl být. Model při exportu dostal automaticky informaci o výšce a tuto přiřadil 

výšce „Absolutní“, ale při změně na nadmořskou výšku „Relativní vzhledem k zemi“ 

s výškou 0 metrů model byl umístěn správně. Avšak při uložení modelu, který při exportu 

do aplikace Google Earth měl chybu, do 3D skladiště a zobrazení modelu v aplikaci právě 

ze skladiště bylo vše správně. Pravděpodobně při převodu se používá jiný algoritmus 

zpracování. 
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Modely jsem exportoval do skladiště buď samostatně vzhledem k významnosti 

samostatné budovy, jako skupinu budov, které svým významem nejsou důležité nebo jsou 

svou polohou tak blízko, že tvorba vlastního terénu byla možná pouze pro celou skupinu. 

6.6. Doplňující informace 

6.6.1. Digitalizace stezek 

Digitalizace byla prováděna pro cyklostezky, turistické stezky a naučné stezky, 

které boudou využity jako další zdroj informací z oblasti Hornického muzea OKD. 

V projektu byl ArcMap použit pro editaci a vytváření nových dat za pomocí editačních 

nástrojů. 

Digitalizace byla provedena nad leteckými snímky v kombinaci s katastrální 

mapou. Pro tvorbu naučných stezek byl použit orientační plánek z webových stránek 

Landek parku. [18] Pro tvorbu turistických stezek a cyklostezek byl použit jako podklad 

mapový server www.mapy.cz, kde jsem se omezil jen na oblast areálu Hornického muzea 

OKD a Národní přírodní památky Landek. Vytvořené vrstvy byly linie s atributy ID 

(identifikační číslo), Typ_turist (typ stezky), značka (barevné označení stezky) a název 

(název stezky). Vrstvy byly vytvářeny v souřadnicovém systému S-JTSK. Při digitalizaci 

jsem měl problémy s nalezením cesty vzhledem k lesnímu porostu. Z tohoto důvodu jsem 

doplňoval cestu mezi dvěma body možným průběhem tak, aby přechody měly hladký 

průběh. Vrstvám jsem změnil souřadnicový systém z S-JTSK na WGS 84 a po změně 

souřadnicového systému jsem vrstvy exportoval do formátu KMZ. Avšak lehce matoucí 

může být, že v názvu nástroje je KML což je nekomprimovaný formát KMZ. Nevýhodou  

u KMZ vytvořeného exportem z ArcGIS je, že jej nelze dekomprimovat. 

Stezky byly pro kontrolu načteny do Google Earth, kde jsem přiřadil odpovídající 

barvu jednotlivým liniím. 
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Obr. 13  Načtené naučné stezky v Google Earth 

6.6.2. Bodová vrstva popisných informací 

Obdobně jako stezky byla vytvářená bodová vrstva institucí s atributy jejich 

popisných informací, jako je název, adresa, telefon, e-mail a případně odkaz na webové 

stránky. Jedná se o Hornické muzeum OKD, lanové centrum, tenisový klub, sportovní 

hala, restaurace, umělecký kovář a sochař.  

K těmto bodům jsem zvažoval, zda připojit i fotografie, ale po zjištění že pro oblast 

Hornického muzea OKD je jich v aplikaci Google Earth dostatek, jsem od tohoto záměru 

upustil. Fotografie se nachází ve vrstvě „panoramio“ a „zajimavá místa“. 



Radek Walder: 3D vizualizace hornického muzea OKD 

2010 24 

 

Obr. 14  Otevřené okno s popisnou informací 

 

6.6.3. Šachty a štoly 

Tabulku dodanou Českou geologickou službou, která obsahuje souřadnice x, y 

v souřadnicovém systému S-JTSK a atributy s názvem díla, druhem díla, vlastníkem  

díla, …, jsem importoval do programu ArcMap. 

Následně jsem provedl ruční výběr dat obsahující pouze zájmovou oblast. V tuto 

chvíli se naskytly dvě možnosti pro eliminaci zbylých nevybraných dat. V prvním případě 

spustíme editaci dané vrstvy, otevřeme atributovou tabulku a zbylé prvky smažme, což  

je nevratná událost. Druhou možností je tento výběr exportovat do nové vrstvy a zajistit tak 

možný návrat k původním nezměněným datům, kterou jsem použil. Z dat jsem následně 

odstranil všechny atributy mimo názvu a polohy díla. Ostatní informace jsou pro práci 

nedůležité. 
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Obr. 15  Data barevně odlišená podle druhu důlního díla 

Tato vrstva byla stejně, jako u doplňujících informací v předchozím případě, 

transformována do souřadnicového systému WGS 84 a následně převedena do formátu 

KMZ. 
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6.7. Animace 

Animaci je možno vytvořit v zásadě dvěma způsoby: 

 v programu nastavit hlavní snímky s konkrétní polohou, úhlem a výškou kamery  

a program pak sám vypočítá a určí přechody mezi hlavními snímky. 

 v programu se nastaví hlavní snímky jako v předchozím případě a dále se nastavuje 

přechod mezi hlavními snímky. Určuje se směr a pohled kamery, ale taky rychlost 

přechodu mezi každou dvojicí hlavních snímků. 

V práci je využit první způsob vzhledem k použitému software, který druhý způsob 

neumožňuje. 

6.7.1. V programu SkechUp 

Aby animace vypadala věrohodněji, bylo potřeba doplnit model o komunikace, les, 

tenisové kurty a podobně. Nad ortofoto snímky a katastrální mapou byla provedena 

digitalizace komunikací, hřišť a jiných ploch. Nakonec tyto plochy byly opatřeny barvou  

a texturou. 

 

Obr. 16  3D Model s podkladem 



Radek Walder: 3D vizualizace hornického muzea OKD 

2010 27 

V dalším kroku jsem použil funkci, která umožňuje otevřít okno 3D Skladiště  

a modely nalezené rovnou vkládat do aktuálního projektu. Druhou možností je model najít 

v téměř stejném prostředí přímo na stránkách 3D skladiště, kde si jej můžete stáhnout  

do počítače. Využíval jsem první možnost, kde jsem dané modely importoval do svého 

projektu. Pokud byl model umístěn do souřadnicového systému, program se zeptal, zda 

zachovat souřadnice modelu nebo jestli model umístit podle svého uvážení. Pokud nastala 

tato situace, vždy jsem volil vlastní umístění. 

 

Obr. 17  Okno pro vyhledávání 3D objektů 

Modely se do projektu vkládaly jako komponenty, které pro případnou úpravu bylo 

potřeba rozbít. Po rozbití modely byly jako skupiny, kde jsem odstraňoval jednotlivé dílčí 

skupiny nebo jsem model dále rozbil na základní komponenty a tyto dál upravoval. 

Po úpravě jsem je opět převedl na skupiny či na komponenty, které jsem dále využíval. 

Každý model byl vytvářen v jiném měřítku, proto jsem si jednotlivé modely upravoval tak, 

aby odpovídaly svým rozměrům vzhledem k modelu Hornického muzea OKD 

Z 3D skladu jsem využil model samostatného stromu, skupinu stromů, model parní 

lokomotivy, model důlního nákladního trucku a osobní automobily. Modely jednotlivých 
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stromů byly vkládány do projektu tak, aby se jejich poloha přiblížila poloze ve skutečnosti. 

Skupiny stromů byly vkládané chaoticky pro simulaci lesního porostu. 

Pro tvorbu samotné animace pak je nutné zvolit pohled na model, na kterém 

animace bude spuštěna a následný pohyb se bude určovat od tohoto pohledu a zároveň 

tento pohled bude také konečný po ukázce celého areálu Hornického muzea OKD. 

Po nalezení vhodného pohledu a zapnutí všech požadovaných vrstev se zvolí 

funkce „Přidat Scénu“. Každá scéna může mít své vlastní nastavení a jejich pořadí 

nebo spuštění ve výsledné animaci se muže měnit ve „Správci Scén“. 

 

Obr. 18  Správce scén 

Pro vytvoření pohledu na další scénu se postupuje obdobně. Každá další scéna 

nesmí mít zásadní změnu pohledu úhlu natočení kamery a výšky, pro zachování plynulosti 

prohlídky. Takto se pokračuje, dokud není základní příprava dokončena. Jednotlivé scény 

při výsledné animaci tvoří základní snímky a vedlejší snímky (přechody mezi hlavními) 

program dopočítá sám. 

Po kontrole průběhu animace se jednotlivé scény upraví a zaktualizují 

nebo se přechází na výsledný export animace do formátu AVI. 
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Obr. 19  Náhled na scénu animace 

6.7.1. V aplikaci Google Earth 

Vhledem k tomu, že některé mé modely ještě nebyly schváleny zaměstnanci 

Google, pro umístění do vrstvy „prostorově zobrazené budovy“ jsem tyto modely načetl  

do aplikace z 3D skladiště. Pro vytvoření animace jsem vytvořil záchytné body, které 

reprezentovaly hlavní snímky v předchozím případě a následně spustil záznam pohybu  

po záchytných bodech. Pro upřesnění se zaznamenává pouze cesta pohybu kamery a ne to, 

co kamera vidí. Záznam je uložen ve formátu KMZ, proto si jej uživatel může přehrát 

pouze, pokud má aplikaci Google Earth. 
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Obr. 20  Náhled na Google Eart s 3D modely 
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7. Závěr 

Cílem práce bylo vytvořit interaktivní 3D model Národní technické památky 

Hornické muzeum OKD a přilehlého okolí doplněný o popisné informace. 

3D model byl vytvářen modelováním jednotlivých detailů objektů a jejich 

následného obarvení či texturování. Každý objekt byl modelován samostatně pro svou 

jedinečnost. Mezi nejsložitější modely patří nepochybně 3D model budovy s těžní věží  

a lanové centrum a naopak mezi nejjednodušší patří 3D model komínu. 

3D modely samostatné nebo skupiny modelů jsem uložil v „3D skladišti“, kde jsem 

zažádal o schválení a umístění do vrstvy „prostorově zobrazené budovy“ v aplikaci Google 

Earth. Při vkládání modelů do „3Dwarehouse“ jsem uváděl jejich základní údaje  

a po schválení se u modelu zobrazí fotografie, které jsou v blízkosti modelu, z vrstvy 

“panoramio“ a informace o dalších zajímavých místech v blízkosti.  

Další vrstvy, které si uživatel libovolně zapíná/vypíná jsou cyklotrasy, turistické 

stezky, naučné stezky a instituce na území Hornického muzea OKD se základními 

informacemi o každé z nich. 

Dalším úkolem bylo vytvořit animaci, která představí Národní technickou památku 

Hornické muzeum OKD a zařízení pro volnočasové aktivity (tenisové kurty, volejbalová 

hřiště, cyklokrosová dráha, lanové centrum, bowling). Pro animaci byl model vhodně 

doplněn o plochy, které přestavovaly silnici, zeleň, štěrk a jiné. Použily se již dříve hotové 

modely stromů, automobilů a jiných z 3D skladiště pro věrnější zobrazení modelu. Tato 

naimace byla vytvořená ve formátu AVI. Druhou variantou pro animaci je záznam 

prohlídky, kterou si uživatel může spustit v aplikaci Google Earth a je uložena ve formátu 

KMZ. 

Vytvořené modely, které jsou umístěny v 3D skladišti tam již zůstanou,  

ale v aplikaci Google Earth zůstanou „jen“ do té doby než někdo jiný vytvoří model 

jednodušší na přenos dat či přesnější. Dovoluji si možná troufale říct, že tento model bude 

v aplikaci minimálně 10 let. 

V průběhu času se pravděpodobně 3D modely budov, věží či mostů na silniční síti 

stanou součástí mapových serverů, kde budou ještě lépe vyjadřovat skutečný svět než  
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je doposud. Avšak jistě přijde doba, kdy přestaneme rozeznávat rozdíly mezi modely  

a originály a virtuální svět se světem skutečným se začnou pomalu prolínat. Jen se obávám, 

zda i v budoucnu budeme schopni světy rozlišit a lidé nezačnou žít v ideální bublině 

virtuálního světa. 
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