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Anotace 

 Bakalářská práce pojednává o studiu vlivu geometrické generalizace 

liniových geoprvků na analýzu viditelnosti terénu z linie. Zpočátku předloţené 

práce  jsou popsány moţnosti geometrické generalizace a princip určování 

viditelnosti terénu z linie. Následně je zhodnocen vliv generalizace a vzneseny 

doporučení pro její správnou aplikaci. 

Klíčová slova: 

 generalizace, viditelnost, vliv, linie 

 

Summary 

 This thesis treats of study of influence of geometric line generalisation in 

aplication of  viewshed analysis. At the beginning the possibilities of geometric 

generalisation and principles of determining visibility from line are summarized. 

Afterwards thesis evaluate the effect of generalisation and makes 

recommendations for its proper application. 
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 generalisation, viewshed, influence, line 
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1. Úvod 

 Kartografická generalizace je neodlučitelně spjatá s tvorbou všech map. 

Probíhá jiţ při samotném sběru dat, jelikoţ pro znázornění jednotlivých prvků 

obsahu mapy nemůţeme zobrazit všechny objekty a jevy, které jsou v terénu. 

Zároveň je aplikována rozdílná míra generalizace pro jednotlivé objekty a jevy 

v závislosti na účelu kartografického díla, tedy poţadované oblasti zkoumání. 

 Mimo to se můţe generalizace aplikovat z důvodu redukce objemu dat, či 

sníţení výpočetní náročnosti analýz. Při uţití geometrické generalizace, tedy 

metody, která určité prvky mapy zjednodušuje, jiné znázorňuje nad míru, například 

při tvorbě tematických map, nebo aplikaci prostorových analýz, dojde pouze ke 

změně vizualizace výsledků. Avšak při uţití geometrické generalizace před 

aplikací geoinformatických analýz, v tomto případě analýzy viditelnosti, dojde 

k ovlivnění samotných výsledků. 

 Teoreticky je tedy nevhodné generalizaci před výpočtem analýzy viditelnosti 

aplikovat. Můţe ale nastat situace, kdy je potřeba sníţit objem dat, ze kterých 

analýza vychází, v tomto případě tedy liniových geoprvků, které jsou realizovány 

posloupností vrcholů a jejich spojnic. Stejně tak můţe nastat situace, kdy je 

potřeba sníţit výpočetní náročnost analýz. Při analýze viditelnosti z linie je totiţ 

vypočítávána viditelnost z kaţdého vrcholu vstupní linie. Nastane – li tedy situace, 

kdy aplikace analýzy viditelnosti z důvodu velkého objemu vstupních linií je časově 

velmi náročná, v horším případě dokonce není moţná například z důvodu 

nedostatku operační paměti počítače, můţe být aplikování geometrické 

generalizace vhodným východiskem. 

 Jaký má však geometrická generalizace vstupních linií vliv na výsledky 

analýzy viditelnosti terénu z daných linií? Odpověď na tuto otázku a na otázky jaké 

generalizační metody uţít, případně v jaké míře zjednodušení aplikovat jejich 

nastavení je řešena na stránkách této práce. 

 Závěrečným zhodnocením tedy bude určité doporučení, zda je vhodné 

geometrickou generalizaci pro potřeby sníţení objemu dat a výpočetní náročnosti 

aplikovat a čeho se při jejím uţití vyvarovat.  
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2. Cíle 

 Hlavním cílem, jak jiţ napovídá název práce je ověření vlivu generalizace 

linie pozorování na výsledek analýzy viditelnosti terénu z linie. Prakticky se bude 

jednat o porovnání rastrů viditelností z původních linií a z linií generalizovaných. 

Míra vlivu bude kvantifikována v procentech úbytku, případně přírůstku viditelných 

pixelů z daných linií. Vliv generalizace bude taktéţ prezentován v grafické podobě. 

 S hlavním cílem práce bude souviset studium určování viditelnosti z linie, 

bez kterého by nebylo moţné precizně ohodnotit získané výsledky, a tudíţ by 

jejich interpretace mohla být mylná. 

 Pro potřeby generalizace bude rovněţ nutné prostudovat dostupné metody 

tvarové generalizace linií, učinit výběr vhodných metod a následně s nimi 

pracovat. Po provedení generalizace budou jednotlivé metody ohodnoceny 

z hlediska samotné vhodnosti uţití, kdy bude znázorněn a popsán vliv 

generalizace na změnu průběhu linie, ale také zhodnocena vhodnost uţití pro 

určité reálné objekty, kdy například pro komunikace bude vhodnější jiný algoritmus 

neţ pro vodstvo. 

 Mezi vybranými generalizačními metodami budou dvě metody sniţující 

počet vrcholů a jedna metoda naopak linii vyhlazující a tedy zvyšující počet 

vrcholů z důvodu, aby se prozkoumal jak vliv zjednodušení, tak vliv vyhlazení linie. 

Stanovení míry generalizace proběhne teprve aţ po výběru metod a prostudování 

jejich moţností. 
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3. Geometrická generalizace 

 Kartografická generalizace obsahu mapového díla můţe být prováděna 

různými technikami, které lze rozdělit do několika skupin.Touto problematikou se 

podrobně zabývá například [Bayer00]. V této práci bude brána v potaz pouze 

geometrická generalizace. 

 Geometrická generalizace provádí řízenou redukci obsahu mapy na 

základě geometrických parametrů jednotlivých prvků. Snaţí se z mapy odstranit 

takové prvky, jejichţ geometrické parametry nejsou významné v celkovém 

kontextu kartografického díla. [Bayer00] 

 Dvěma základními metodami geometrické generalizace je zjednodušení 

tvaru prvku a vyhlazení prvku. [Lauermann][Bayer00] 

 Princip zjednodušení tvaru prvku spočívá v zachování důleţitých 

geometrických a tvarových vlastností prvku, zatímco jsou vynechány ty části 

prvku, které významně neovlivňují celkový tvar prvku. Toto je prováděno na 

základě porovnání vypočtených hodnot geometrických parametrů kaţdého prvku s 

mezními hodnotami. Základními geometrickými parametry jsou délka prvku, úhel 

mezi Dvěma prvky, či šířka koridoru kolem prvku. Tento proces můţe probíhat buď 

lokálně, kdy jsou posuzovány vrcholy prvku pouze v rámci svého nejbliţšího okolí, 

nebo globálně, kdy je prvek posuzován jako celek se všemi vrcholy, které jej tvoří. 

[Bayer00] 

 Oproti tomu princip vyhlazení prvku spočívá ve vyhlazení nevhodných lomů 

a náhlých změn tvaru prvku. Toto je prováděno generováním nových vrcholů 

například za uţití interpolačních křivek. 

 Algoritmů pro geometrickou generalizaci je nepřeberné mnoţství. Jejich 

moţné rozdělení lze nalézt například v [McMas] a praktický popis mnoha z nich v 

[Bayer00], [Bayer01] a [Stanek]. V této práci budou dále podrobně rozebrány 

pouze ty algoritmy, které byly vyuţity k řešení zadaného úkolu. Jedná se o 

algoritmy Douglas & Peucker a Bend Simplify z řad zjednodušení prvku a 

Bezierova interpolace z řady vyhlazení prvku. Všechny byly vybrány z důvodu 

svých vysokých kvalit a časté implementace v geoinformatice.  
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3.1 Algoritmus Douglas & Peucker 

Jedná se o rekurzivní globální algoritmus vyuţívající koridor o zadané 

limitní šířce h. Tento algoritmus neodstraňuje z linie vrcholy nesplňující 

geometrickou podmínku, ale vytváří novou linii, do které přidává vrcholy z původní 

linie podmínku splňující. Jde o jeden z nejčastěji pouţívaných algoritmů v oblasti 

digitální kartografie. [Bayer00] 

 

obr. 1 – Algoritmus Douglas – Peucker, krok 1. Bayer01 

Na obrázku 1 je znázorněno spojení počátečního a koncového vrcholu 

spojnicí, vytvoření koridoru o zadané limitní šířce a nalezení kritického bodu, který 

je nejvzdálenější od spojnice a zároveň leţí vně koridoru. V případě absence 

hledaného kritického bodu je algoritmus ukončen. Na obrázku 2 je pak zobrazeno 

rozdělení linie v nalezeném kritickém bodě, propojení počátečního a koncového 

vrcholu s kritickým bodem 

 

obr. 2 – Algoritmus Douglas – Peucker, krok 2. Bayer01 

 Následuje několikanásobné opakování kroku z obrázků 1 a 2 aţ do  

situace, kdy nebude nalezen další kritický bod. Výsledek zobrazen na obrázku 3. 

  

obr. 3 – Algoritmus Douglas – Peucker, výsledná linie. Bayer01 



Martin Matuszczyk – Vliv generalizace linie na výsledek analýzy viditelnosti 

5 
 

3.2 Algoritmus Bend Simplify 

 Jedná se o algoritmus, který aplikuje techniky tvarového rozpoznání 

detekující záhyby a analyzující jejich geometrické charakteristiky s účelem 

eliminování nevýznamných vrcholů linie. Kritické body detekuje v místech 

s maximální změnou křivosti s vyuţitím kritéria Local Length Ratio (LLR): 

      
   
   

 

kde  

       
  

  
 
 

  
  

  
 
  

 
        ;                    

 
     

kde 

       

       

 Jde tedy o poměr délky křivky mezi body A a B a jejich Euklidovské 

vzdálenosti (obdoba fraktální dimenze). Rovná úsečka nabývá hodnoty LLR = 1, 

zatímco libovolná křivka dosahuje hodnoty LLR ≥ 1. Čím se křivka více odchyluje 

od spojnice A,B, tím větší hodnoty LLR nabývá. [Bayer00] 

 

obr. 4 – Porovnání hodnot LLR. Bayer01 

 Na obrázku č. 4 je prakticky znázorněno porovnání hodnot LLR, kde 

hodnota LLR vpravo je větší neţ její levý protějšek. Body A, B jsou realizovány 

průsečíky s referenční kruţnicí, zatímco zkoumaný vrchol křivky je umístěn ve 

středu kruţnice. V prostředí ESRI ArcMap nelze nastavit jako generalizační 

kritérium hodnotu LLR, míra zjednodušení je zde vypočítávána právě z poloměru 

referenční kruţnice a limitní hodnota LLR není uţivateli známa. [ESRI] 
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obr. 5 – Ukázka generalizace algoritmem Bend Simplify. Bayer01 

 Na obrázku č. 5 je vizualizována praktická aplikace algoritmu Bend Simplify. 

V kaţdém vrcholu linie je tedy vyhodnocena hodnota LLR pro zadaný poloměr 

referenční kruţnice a vrcholy dosahující hodnot niţších neţ limitních jsou 

odebrány. Ostatní vrcholy tvoří výslednou generalizovanou linii. 

3.2.1 Srovnání výsledků algoritmů Bend Simplify a Douglas – Peucker 

 Algoritmus Bend Simplify (dále jen BS) uchová méně tvarových detailů 

lomené čáry neţ Douglas – Peucker(dále jen DP). V literatuře [Bayer01],[ESRI] se 

uvádí, ţe BS detekuje menší mnoţství kritických bodů, avšak to platí pouze v 

případě, pokud jsou zvoleny stejné hodnoty pro limitní šířku zadaného koridoru u 

DP a poloměru referenční kruţnice u BS. Coţ není zrovna nejvhodnější srovnání, 

jelikoţ se jedná o dva rozdílné parametry. Hlavní výhodou DP je skutečnost, ţe 

generuje linie velmi tvarově podobné originální linii, mezi segmenty však tvoří 

ostré přechody, coţ není příliš kartograficky věrné. BS naproti tomu generuje linie 

tvarově méně podobné , avšak vytváří mezi segmenty přechody plynulejší. 

[Bayer01][ESRI] 
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3.3 Bézierova interpolace 

 V případě uţití tohoto algoritmu se očekává vyhlazení nevhodných lomů a 

náhlých změn linie formou přidání vrcholů. Toto je praktikováno vytvářením 

bézierových křivek vycházejících z jednotlivých vrcholů linie. 

 

obr. 6 – Bézierova kubika. Wiki 

 Na obrázku 6 je zobrazena nejčastěji uţívaná interpolační křivka, bézierova 

kubika. Je zadána polygonem tvořeným 4 řídícími body P0, P1, P2, P3 . Křivka 

prochází prvním a posledním vrcholem, její tvar se přizpůsobuje poloze ostatních 

vrcholů. Pro hladké napojení dvou bézierových kubik je nutné splnit dvě podmínky: 

1. Koncový bod první křivky musí být totoţný s počátečním bodem druhé 

křivky. Podmínka není dostačující, křivka se můţe v tomto místě lámat. 

2. Tečný vektor v koncovém bodě první křivky musí být totoţný s tečným 

vektorem v počátečním bodě křivky druhé. [Bayer00] 

V případě uţití SW ESRI ArcGIS není moţné nastavit ţádnou toleranci míry 

vyhlazení, algoritmus vygeneruje pravé bézierovy křivky, které budou následně 

aproximovány , za účelem uloţení ve formátu shapefile. Praktický příklad je 

uveden na obrázku 7, kde modrá značí původní linii a červená vygenerované 

bézierovy křivky. [ESRI] 

 

obr. 7 – Bézierova interpolace. ESRI 
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4. Analýza viditelnosti 

 Analýza viditelnosti bodů v krajině z jedné nebo více lokací má v dnešní 

době nepřeberné mnoţství aplikací. Patří mezi ně například studium scénické 

kvality, redukce hluku, urbanismus, potřeby civilní a vojenské observace, 

telekomunikační plánování a mnoho dalších. 

 Mnoho dnes dostupného geoinformatického programového vybavení nabízí 

moţnost analýz viditelnosti s různým stupněm funkcionality. Většinou však vychází 

ze stejného základu, a to uţití funkce „line of sight“, tedy linie přímé viditelnosti a 

„viewshed“, tedy samotné analýzy viditelnosti podávající jako výstup území 

viditelné ze specifikovaného místa, či série míst. [Smith] 

 Pomocí “line of sight” je sledována viditelnost na úsečce mezi dvěma body 

v terénu. Je určen počáteční a koncový bod, specifikován digitální model reliéfu na 

kterém se bude analýza provádět a následná aplikace linii rozdělí na úseky 

z počátečního bodu viditelné a úseky skryté za překáţkou. 

  

 

obr. 8 – Analýza viditelnosti. Berry 

 „Viewshed“ je vytvářen nad digitálním modelem reliéfu pomocí algoritmu, 

který odhaduje rozdíl nadmořských výšek z buňky pozorovacího bodu a cílovými 

buňkami, kterými jsou v tomto případě všechny buňky DMR. Pro potřeby určení 
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viditelnosti cílové buňky je nutné kaţdý pár buněk podrobit analýze „line of sight“. 

Pokud se mezi počáteční a koncovou buňkou bude nacházet buňka s hodnotou 

vyšší, je viditelnost blokována a cílová buňka není tím pádem analyzována jako 

viditelná. [Wiki01] Praktická ukázka analýzy viditelnosti je na obrázku 8. 

 V případech výpočtů pro velké vzdálenosti můţe sehrát znatelnou roli i 

zakřivení Země a optická refrakce. Výpočetní software tyto parametry často 

zahrnuje a poskytuje snadný přístup pro jejich modifikaci. Pro modelování 

rádiových vln má Zemské zakřivení tendenci mít větší vliv, který je často 

modelován třetinovým zvětšením základního zakřivení. Jiné modelující faktory 

rádiových vln jako například interference a odraz bohuţel zahrnuty nejsou. [Smith]  

4.1. Viditelnost z linie 

 V této práci je však pracováno s viditelností z linie. Ta je realizována jako 

sjednocení viditelností z jednotlivých vrcholů (vertexů) dané linie. Nástin této 

problematiky lze spatřit na obrázku 9. 

 

obr. 9 – Viditelnost z linie. Dohnalová 

 V potaz jsou tedy brány pouze jednotlivé vrcholy linie, které algoritmus 

postupně vybírá a pro kaţdý zvlášť určí viditelnost na digitálním modelu reliéfu. 

Následně jsou všechny tyto rastry viditelnosti sjednoceny do jednotného výsledku. 
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Programové vybavení často ve výsledku analýzy nezahrnuje pouze údaj, zda je 

daná buňka výsledného rastru viditelná, či není, ale taktéţ zaznamenává z kolika 

vrcholů zkoumané linie lze buňku pozorovat. Tato vlastnost ale nebude při 

kompletaci výsledků a jejich komentování vyuţita, jelikoţ je jasné, ţe by hodnota 

vrcholů linie, ze kterých lze buňky rastru pozorovat, klesala přímo úměrně 

mnoţství odebíraných vrcholů. Zkoumáno bude pouze to, zda buňka zůstala 

viditelná i při odebrání určitého počtu vrcholů z linie pozorování. 

 Jádrem problému, tedy hlavním faktorem vlivu generalizace linie na analýzu 

viditelnosti terénu z linie je závislost na počtu vrcholů zkoumané linie. Jelikoţ je při 

analýzách viditelnosti linie povaţována pouze za určitou posloupnost jednotlivých 

vrcholů a spojnice mezi jednotlivými vrcholy nejsou brány vůbec v potaz, je patrné, 

ţe odebírání vrcholů i v místech, kde linie není členitá můţe vést k poklesu 

viditelnosti. Vezmeme-li si tedy jiţ generalizovanou dlouhou přímou linii danou 

pouze dvěma koncovými vrcholy a určíme z ní viditelnost, nedostaneme velmi 

uspokojivý výsledek, pokud  se však na dané linii budou nacházet další pomocné 

vrcholy, nijak neovlivňující její průběh, viditelnost je vyšší. Míra generalizace zde 

tedy bude hrát svou roli.  Tato situace je názorně zobrazena na obrázku 10. 

 

obr. 10 – viditelnost z vrcholů. Dohnalová 

 Dalším faktorem můţe být vliv umístění jednotlivých vrcholů. V krajních 

situacích můţe vhodné umístění menšího počtu vrcholů vykazovat stejnou, 

případně větší viditelnost, neţ nevhodné umístění většího počtu. Uţité 

generalizační algoritmy naštěstí však vrcholy linie pouze odebírají a zbylé nijak 

nepřemísťují, takţe se nemůţe stát, ţe by linie o niţším počtu vrcholů dosáhla 
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vyšší viditelnosti vlivem vhodnějšího umístění výsledných vrcholů. Nástin tohoto 

vlivu lze spatřit na obrázku 11. 

 

obr. 11 – Viditelnost z vrcholů. Dohnalová 

Na obrázku 11 lze tedy názorně spatřit situaci, kde v případě vhodné volby 

tří vrcholů linie dosahujeme vyšší viditelnosti neţ v případě méně vhodného 

zvolení vrcholů čtyř. Taktéţ pokud by na pravém snímku bylo rozmístění 

největšího počtu vrcholů distribuováno způsobem jiným neţ rovnoměrným, bylo by 

zcela moţné dosáhnout viditelnosti vyšší. Avšak v našem případě je toto 

rozmístění realizováno funkcí generalizačních algoritmů, tím pádem jej nemůţeme 

ovlivnit a výsledky jím budou zasaţeny jen náhodně. 

Situace z obrázků 9 – 11 se navíc zabývají viditelností v zastavěné oblasti, 

kde počty vrcholů a jejich rozmístění hrají vyšší roli neţ v oblasti krajinné, ve které 

vliv terénních hran nebude dosahovat takového významu. Nicméně byly uţity z 

důvodu vyšší názornosti.  
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5. Vstupní data 

 Pro potřeby vstupních dat byl vybrán Digitální model území 25 (dále jen 

DMÚ 25). Jedná se o digitální mapové dílo vytvořené Vojenským geografickým a 

hydrometeorologickým úřadem v Dobrušce vektorizací topografické mapy 

 1 : 25 000 s polohovou přesností 0,1 – 25 metrů. Dnes je DMÚ 25 dostupné 

pouze pro krizové řízení, avšak starší verze jsou stále v oběhu. Jelikoţ po potřeby 

této práce není nutná aktuálnost dat, tak byla vyuţita verze poskytnutá Institutem 

Geoinformatiky. 

 Před zvolením DMÚ 25 bylo taktéţ zvaţováno uţití například ArcČR 500, 

digitální vektorové databáze pro území České republiky v měřítku 1 : 500 000. 

Nakonec však byla tato moţnost zamítnuta z důvodu nevyhovujícího příliš malého 

měřítka.  

 Výškopis v DMÚ 25 je reprezentován ve formě vrstevnic s ekvidistancí 5 

metrů. Výhodou vrstevnic u DMÚ 25 je skutečnost, ţe narozdíl od jiných produktů 

nejsou v místech výrazného zhuštění vynechávány z důvodu estetičtější 

vizualizace. Toto nám poskytne kvalitní základ pro tvorbu digitálního modelu 

terénu nutného pro analýzu viditelnosti. 

 Pro potřeby výškopisu byla taktéţ zvaţována alternativa a to ve formě uţití 

lidarových dat, nakonec však byla tato moţnost zamítnuta z důvodu vyšší 

vhodnosti tvorby digitálního modelu terénu z dat (vrstevnic) vektorizovaných ve 

stejném měřítku jako linie, které budou uţity pro generalizaci. Navíc v případě 

preciznějšího rastru reliéfu vygenerovaného z lidarových dat by narůstala 

výpočetní náročnost analýz viditelnosti, kterých je potřeba provést několik. 

 Dále budou z DMÚ 25 pouţity liniové vrstvy vodstva a komunikací, ze 

kterých budou vybrány vhodné segmenty pro aplikaci generalizace. 

5.1. Výběr území 

 Původně bylo zvaţováno aplikovat práci jak na rovinaté území, tak na 

území členitější. Po bliţším prozkoumání problematiky určování viditelnosti však 

byla moţnost uţití rovinatého území zamítnuta hned z několika důvodů. 

 Prvním důvodem je fakt, ţe členitost terénu výrazně ovlivňuje analýzu 

viditelnosti. V případě volby výrazně rovinatého terénu by s nejvyšší 

pravděpodobností nastala situace , kdy by byla velká část oblasti viditelná. Při 

odebírání jednotlivých vrcholů linií, ze kterých by byla viditelnost vypočítávána, by 

daná oblast zůstávala stále viditelná. To je způsobeno absencí výrazných 

terénních hran, kvůli kterým by byly určité buňky rastru viditelné pouze z několika 

málo vrcholů zkoumané linie.  Při odebrání takových vrcholů aplikací generalizace 
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na linii by viditelnost těchto buněk zanikla. Naopak zvolením členitého území, ve 

kterém jsou výrazné terénní hrany obvyklé, nastane situace, kdy se v rastru 

nachází skupiny buněk viditelné pouze z jednoho nebo malého počtu vrcholů 

zkoumaných linií. Po odebrání části vrcholů těchto linií uţitím generalizace 

vzniknou větší rozdíly mezi viditelností z původních linií a z linií generalizovaných. 

Vypovídací hodnota takto získaných výsledků nebude vyšší, ale bude zkoumána 

situace, ve které lze očekávat výraznější vliv míry generalizace na analýzu 

viditelnosti. 

 Druhý důvod souvisí s omezením výpočetní náročnosti. Toho lze dosáhnout 

vhodným zvolením ohraničení digitálního modelu terénu. Pokud jsou zkoumané 

linie umístěny v niţší nadmořské výšce, neţ je nadmořská výška hranice území 

daná například rozvodnicí, nedojde s vysokou pravděpodobností k situaci, kdy 

bychom omezením území přišli o rozsáhlé viditelné území vně námi zkoumané 

oblasti. Na takto zvolené hranici území se totiţ bude taktéţ nacházet přechod 

mezi oblasti viditelnou a neviditelnou a existence dalších viditelných ploch za touto 

hranicí je moţná pouze v případě výskytu oblastí s ještě vyšší nadmořskou výškou 

neţ má vybraná rozvodnice. Digitální model terénu je tedy vhodné vygenerovat 

z vrstevnic oříznutých rozvodnicí. V případě aplikace tohoto způsobu na rovinatém 

území bychom potřebovali velmi rozsáhlou oblast a následná analýza viditelnosti 

by byla velmi výpočetně náročná. Pokud však zvolíme území členité, rozvodnice 

nám vymezí oblast menší a vypočtení analýzy viditelnosti bude rychlejší.  

Z důvodů výše zmíněných bylo jako testovací území tedy zvoleno povodí 

řeky Morávky, kde digitální model terénu byl vytvořen z vrstevnic oříznutých 

rozvodnicí. 

 Mezi zkoumané linie pak byly vybrány segmenty pozemní komunikace a 

vodního toku. Jak komunikace, tak vodní tok se skládaly z více segmentů. Tyto 

segmenty musely být sloučeny do jednoho, protoţe při aplikaci generalizačních 

algoritmů by krajní body jednotlivých segmentů nemohly být vyloučeny a algoritmy 

by generalizovaly jednotlivé segmenty, místo celých vybraných linií. Toto by 

například u algoritmu Bend simplify způsobovalo neţádoucí ostré zlomy na 

generalizované linii. Jako poslední linie byla zvolena hřbetnice, která byla ručně 

vektorizována. 
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obr. 12 –vstupní data 

 Na obrázku 12 jsou vizualizovány vstupní data v prostředí ArcScene. Za 

liniový prvek vodního toku byla vybrána meandrující řeka kopírující údolnici. 

Silnice naproti tomu z velké části kopíruje vrstevnici a na závěr byla 

zvektorizována jiţ dříve zmíněná hřbetnice, tedy linie s výrazným rozhledem do 

krajiny, kde i při malém počtu vrcholů dochází k vysoké viditelnosti. 

 Digitální model reliéfu byl vygenerován z vrstevnic a jeho rozlišení bylo  

ponecháno na výchozí optimální hodnotě navrhované uţitým programovým 

vybavením, tedy 35 metrů. 
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6. Užité programové vybavení 

 Volba vhodného programového vybavení můţe mít výrazný vliv na 

celkovou výpovědní hodnotu bakalářské práce, její estetičnost a správnost. Jeho 

výběr byl tedy od počátku pečlivě zvaţován. Z aplikací schopných uskutečnit 

poţadované generalizace vstupních linií a následně aplikovat analýzu viditelnosti 

byly zvaţovány produkty ESRI ArcGIS a GRASS GIS. Z hlediska schopnosti 

aplikovat vybrané funkce mezi oběma produkty není významný rozdíl. Výhodou 

GRASS GIS je zajisté skutečnost, ţe je šířen pod licencí GNU GPL, nicméně 

poskytování plovoucích licencí ArcGIS Institutem Geoinformatiky pro studenty tuto 

výhodu stírá. Velkou roli v rozhodování tedy hrála uţivatelská přívětivost, snadnost 

organizace výstupů, délka aktivní praxe s daným programovým vybavením a 

moţnost generování esteticky vyhovujících výstupů. V prvé řadě generování 

grafických výstupů analýzy viditelnosti, kde se uskutečňuje překryv několika 

viditelnostních rastrů. Ve všech těchto faktorech se ukázalo, ţe uţití software 

ESRI ArcGIS bude vhodnější a byl tedy vybrán. 

 Následně ne všechny grafické výstupy přímo ze softwaru ArcGIS vyhovují 

přímé publikaci v práci a musí být tedy upraveny v určitém grafickém programu, z 

toho důvodu byl vyuţit program MSPaint a ACDSee. 

 Samotná práce pak byla psána za uţití produktů Microsoft Office. Z 

hlediska formátování textu a přípravy na tisk se jistě nejedná o optimální řešení, 

nicméně je uţivatelsky nejméně náročné. Jako další alternativy byly zvaţovány 

produkty Open Office, případně LaTeX, které však nebyly vybrány z výše 

zmíněných důvodů. 
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7. Hodnocení vlivu generalizace linie pozorování na analýzu 

viditelnosti 

7.1. Generalizace linií 

 Samotná aplikace generalizace a tedy přesné určení její míry je značně 

subjektivní. Závisí převáţně na rozhodnutí uţivatele jakou míru zvolí. Ten tak činí 

s přihlédnutím na účel mapy, potřebě sníţení objemu dat a sníţení výpočetní 

náročnosti analýz. Zcela jistě zvolí uţivatel vyšší míru zjednodušení v případě 

analýzy viditelnosti s rozsahem na větší území neţ na menší. Významnou roli 

hraje tím pádem měřítko výsledného mapového výstupu. U menších měřítek není 

potřebné mít vstupní data ve vysokém rozlišení, jelikoţ při výstupu nemusí být 

patrné veškeré tvarové charakteristiky zobrazovaných prvků mapy, dokonce můţe 

být výrazná členitost těchto prvků neţádoucí a tedy esteticky nevyhovující. 

 Pro účel zkoumání vlivu generalizace v této práci bylo zvoleno hned několik 

různých měr zjednodušení. V prvé řadě se jednalo o aplikaci generalizace 

metodou Douglas – Peucker a Bend simplify s takovou mírou zjednodušení, aby 

počet vrcholů výstupních linií dosáhl zhruba 50% vrcholů vstupních. Toto 

rozhodnutí bylo učiněno z důvodu postavení obou algoritmů proti sobě, aby bylo 

moţno porovnat rozdíly jejich výstupů v závislosti na stejné míře generalizace. V 

dostupných zdrojích a literatuře, například [Bayer01], nebo přímo v nápovědě 

produktů ESRI ArcGIS [ESRI] je publikováno, ţe algoritmus Bend Simplify 

generuje větší počet výstupních vrcholů, a tedy je kartograficky věrnější. Toto je 

sice pravdivé tvrzení, ale pouze v případě, ţe jsou zvoleny stejné limitní hodnoty 

pro šířku koridoru h u algoritmu Douglas – Peucker a poloměr r referenční 

kruţnice u algoritmu Bend Simplify, ty však nepředstavují stejnou míru 

zjednodušení a tudíţ je toto porovnání, dle mého názoru nešťastné. Byla tedy 

zvolena metoda nastavení limitních hodnot takovým způsobem, aby bylo 

dosaţeno poţadovaného počtu výstupních vrcholů a linie byly tím pádem 

generalizovány stejnou mírou. Následně po aplikování generalizace oběma 

algoritmy bude moţno objektivně určit, který z algoritmů generuje linie tvarově 

podobnější původním a zároveň který můţe být vhodnější pro aplikaci analýzy 

viditelnosti. Zjištění potřebných limitních hodnot nastavení obou algoritmů bylo 

prováděno empirickým zkoumáním, tedy generováním generalizovaných linií 

nejdříve s náhodnou volbou limitních parametrů, které byly v dalších iteracích 

upravovány, dokud nebylo dosaţeno poţadovaného výsledku metodou pokusu a 

omylu. 

 Následně byl opět pouţit algoritmus Douglas – Peucker, tentokráte s mírou 

zjednodušení takovou, aby výsledný počet výstupních vrcholů dosahoval zhruba 

10% vrcholů vstupních. Byl vybrán právě algoritmus Douglas – Peucker z toho 
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důvodu, ţe narozdíl od Bend simplify je schopen takovou míru generalizace 

aplikovat. U Bend simplify bylo empirickým zkoumáním zjištěno, ţe algoritmus jiţ 

při sníţení na zhruba 40% vrcholů dosahuje svého generalizačního maxima a dále 

jiţ vrcholy nejsou odebírány. Tato extrémní míra generalizace jiţ v praxi nemá 

výrazné uplatnění, tvarová podobnost s původní linií prakticky zaniká a její aplikaci 

lze ospravedlnit snad jen potřebnou výraznou změnou měřítka výstupu. Pro 

potřeby zjištění vlivu extrémní generalizace je však tato míra zjednodušení 

vhodná. Opět byla hodnota limitní šířky koridoru h určována empirickým 

zkoumáním. 

 Mimo tyto algoritmy z rodiny zjednodušení tvaru prvku byla uţita i Bézierova 

interpolace, která vstupní liniový prvek vyhlazuje a znázorňuje jej tedy nad míru. 

Metoda byla uţita z důvodu zkoumání, jak výrazný přírůstek vrcholů linie ovlivní 

výsledky analýzy viditelnosti. Jde tedy o určitou emulaci zpřesnění vstupních 

liniových dat. V uţitém programovém vybavení, tedy ESRI ArcMap není moţné 

míru vyhlazení prvku této metody nijak ovlivnit, vygeneruje tedy zhruba 

trojnásobek vstupního počtu vrcholů. 

7.1.1. Generalizace vodního toku 

 Jako první byla provedena generalizace vybrané linie reprezentující vodní 

tok. Jak jiţ bylo dříve řečeno, pro korektní provedení generalizace bylo nejdříve 

nutné pomocí editačních funkcí sjednotit jednotlivé segmenty dané linie do 

jediného segmentu. V případě neprovedení této operace by jednotlivé 

generalizační algoritmy byly  prováděny v rámci samotných segmentů a ne na linii 

jako celek. Koncové vrcholy jednotlivých segmentů by algoritmy nemohly být 

odstraněny. Aplikací takové generalizace by mohly vznikat na liniích ostré zlomy, 

coţ by ve většině případech souviselo se sníţením tvarové podobnosti 

generalizované linie k linii vstupní. Rozdělení linie na segmenty však můţe být 

ţádané v případě výskytů takových ostrých hran jiţ na původní linii, které mohou 

reprezentovat například u linií reprezentující pozemní komunikace křiţovatky. U 

vodních toků takové fenomény ve většině případů nenastávají a navíc je součástí 

práce ověřit vhodnost generalizačních algoritmů pro různé geoprvky, takţe 

takovéto členění linie na více segmentů nebylo aplikováno. 

 Původní linie vodního toku byla tvořena 85 vrcholy. Pro poţadované sníţení 

počtu vrcholů na 50% u metod Douglas – Peucker a Bend simplify bylo tedy 

poţadováno dosáhnout zhruba 42 - 43 výstupních vrcholů. Následně pro sníţení 

počtu vstupních vrcholů aţ na 10% původního počtu bylo poţadováno zhruba 9 

výstupních vrcholů. Limitní hodnoty byly tedy upravovány tak, aby bylo těchto 

četností vrcholů dosaţeno s co nejmenší moţnou odchylkou. Zároveň však tyto 

limitní hodnoty bylo moţno nastavit pouze v oboru celých čísel, takţe určitá 

odchylka od poţadovaných hodnot byla nevyhnutelná. U Bézierovy interpolace 
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nebylo moţno nastavit míru vyhlazení a tedy počet výstupních vrcholů. Nastavení 

jednotlivých metod, počty výstupních vrcholů a procentuální úbytek respektive 

přírůstek je zapsán v tabulce 1. 

metoda počet vrcholů 
limitní hodnota 
algoritmu [m] 

úbytek / 
přírůstek [%] 

původní linie 85     

Douglas - Peucker 50% 41 8 -51,8 

Bend - simplify 50% 43 150 -49,4 

Douglas - Peucker 10% 10 70 -88,2 

Bézierova interpolace 489   +473,3 

tab. 1 – Generalizace vodního toku 

 Limitní hodnota algoritmu v tabulce 1 znamená u metody Douglas – 

Peucker dříve zmíněnou šířku koridoru h, u metody Bend simplify se jedná o 

poloměr referenční kruţnice. Vysvětlení těchto parametrů lze nalézt v 3. kapitole 

práce, zabývající se geometrickou generalizací. U Bézierovy interpolace je jiţ 

podle přírůstku výstupních vrcholů patrné, ţe se bude jednat o výrazné vyhlazení 

vstupní linie. Zda – li se takové zvýšení objemu dat vyplatí v závislosti na vliv na 

analýzu viditelnosti, bude ověřeno v sekci týkající se aplikace analýzy viditelnosti. 

 

obr. 13 – Generalizace vodního toku 
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 Na obrázku 13 jsou vizualizovány jednotlivé výstupy generalizačních metod. 

Jednotlivé linie jsou posunuty tak, aby se nepřekrývaly. Tato operace byla 

provedena z důvodu potřeby zobrazení všech linií v jednom schématu, aby bylo 

moţno snadno pozorovat rozdíly mezi jednotlivými metodami. V případě zobrazení 

linií ve svých původních reálných polohách, by docházelo k mnohonásobnému 

překryvu jednotlivých linií, z čehoţ by plynula určitá nepřehlednost a estetická 

nevzhlednost této vizualizace. 

 Patrné rozdíly mezi původní linií a linií generalizovanou metodami 

zjednodušujícími tvar prvku, tedy Douglas – Peucker a Bend simplify lze pozorovat 

hlavně v jiţní meandrující části vodního toku. U metody Douglas- Peucker došlo 

vlivem úbytku vrcholů na zhruba 50% k zaostření oblouků meandrující řeky a při 

sníţení vrcholů zhruba na 10% počtu vstupní linie došlo prakticky ke 

kompletnímu narovnání této meandrující části řeky. Nicméně s přihlédnutím na 

extrémní míru zjednodušení, jaká byla metodou Douglas- Peucker v tomto případě 

aplikována je nutno uznat, ţe výsledná linie relativně kvalitně kopíruje tu část 

vodního toku, na které se nevyskytují výše popisované meandry. Hůře však při 

generalizaci dopadla metoda Bend simplify, která sniţovala počet vrcholů taktéţ 

na 50%, jak tomu bylo u první aplikace metody Douglas - Peucker. Aplikace této 

metody s touto mírou zjednodušení se prokázala jako mírně nevhodná. 

Meandrující část vodního toku zde nebyla zachována, stejně tak zaniklo i několik 

méně výrazných hran ve zbylé části vodního toku. Kladem této metody můţe být 

povaţována skutečnost, ţe mimo anomálii vzniklou v meandrující části řeky je 

zbylá část generalizované linie poměrně hladká a reprezentuje geoprvek řeky 

vcelku věrně. V praxi by však bylo zcela jistě vhodnější metodu Bend simplify 

uţívat s niţší mírou zjednodušení. Empirickým zkoumáním bylo zjištěno, ţe 

například při nastavení limitní hodnoty poloměru referenční kruţnice r v závislosti 

na sníţení počtu vrcholů na 70 – 80% vrcholů vstupních, nedochází k takovým 

anomáliím jako výše zmíněné narovnání části vodního toku. Avšak pro potřeby 

našeho zkoumání bylo nutno dosáhnout vyšší míry zjednodušení a zároveň 

porovnat oba algoritmy zjednodušující tvar prvku mezi sebou, proto byla moţnost 

uţití algoritmu Bend simplify s takovouto niţší mírou zjednodušení zamítnuta. 

 V případě metody vyhlazení tvaru prvku, tedy Bézierovy interpolace, nelze 

v tomto měřítku téměř ţádné změny spatřit. Metoda však vygenerovala  téměř 

šestinásobný počet vrcholů, takţe alespoň při extrémním zvětšení měřítka lze 

změny očekávat. Rozdíl je znázorněn na obrázku 14. 
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obr. 14 – Detail Bézierovy interpolace 

 Z obrázku 14 je patrná vysoká kvalita vyhlazení původní linie Bézierovou 

interpolací. V případě potřeby vygenerování hladkých linií pro vizualizaci dat ve 

větším měřítku, neţ které z estetických důvodů povolují data původní je tato 

metoda ideálním řešením. Toto však samozřejmě platí pouze pro linie 

reprezentující fenomény reálného světa s podobným hladkým průběhem, tedy 

řeky, vrstevnice a jiné. V případě vyhlazení linií reprezentujících například 

městskou silniční síť, takové vyhlazení nemusí být úplně vhodné, jelikoţ by zanikly 

hrany v reálném světě se vyskytující. Vliv na analýzu viditelnosti z terénu takto 

precizního vyhlazení za pomocí bézierových křivek bude ověřen v další sekci 

zabývající se aplikací analýzy viditelnosti samotné. Je však málo pravděpodobné, 

ţe by se takové extrémní zvýšení objemu dat a hlavně výpočetní náročnosti pro 

analýzu viditelnosti vyplatilo aplikovat. Její uţití by bylo vhodné snad jen v případě 

nutnosti maximalizace viditelné oblasti.  Tato metoda je tedy v prvé řadě spíše 

vhodná pro účely vyhlazení linií z důvodů vizualizace ve značně zvětšeném 

měřítku. 

7.1.2  Generalizace pozemní komunikace 

 Při generalizaci pozemní komunikace byl aplikován obdobný postup jako u 

předešlé generalizace vodního toku. Jednotlivé segmenty pozemní komunikace 

byly opět sjednoceny do jediného segmentu. V tomto případě by sice mohlo být 

vhodné v místech ostrých hran představujících součásti křiţovatek na pozemní 

komunikaci nechat linii rozdělenou na segmenty, nicméně z důvodu ověření 

vhodnosti algoritmů takovýto postup nebyl aplikován. 

 Původní linie pozemní komunikace byla tvořena 148 vrcholy. Pro 

poţadované sníţení počtu vrcholů na 50% u metod Douglas – Peucker a Bend 

simplify bylo tedy poţadováno dosáhnout zhruba 74 výstupních vrcholů. Následně 

pro sníţení počtu výstupních vrcholů aţ na 10% původního počtu bylo 

poţadováno zhruba 15 výstupních vrcholů. Limitní hodnoty byly opět upravovány 

tak, aby bylo těchto četností vrcholů dosaţeno s co nejmenší moţnou odchylkou. 

Opět tyto limitní hodnoty bylo moţno nastavit pouze v oboru celých čísel, takţe 

určitá odchylka od poţadovaných hodnot byla nevyhnutelná. Na závěr byla 
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aplikována Bézierova interpolace. Nastavení jednotlivých metod, počty výstupních 

vrcholů a procentuální úbytek respektive přírůstek je zapsán v tabulce 2. 

 Při aplikaci generalizace na pozemní komunikaci vzniklo několik rozdílů ve 

srovnání s generalizací vodního toku. Z porovnání tabulek vrcholů a nastavení 

limitních hodnot vidíme, ţe Bézierova interpolace vygenerovala o 253,7% méně 

výstupních vrcholů. Toto je způsobeno v případě námi zvolené silnice niţší 

členitostí generalizované linie, tím pádem nebylo nutné generovat takové mnoţství 

bézierových křivek jako v případě předešlém. Další změnou pak je nutnost 

výrazně vyššího nastavení limitní hodnoty u algoritmu Bend – simplify, opět z 

důvodu niţší členitosti generalizované linie. Nastavení hodnoty poloměru 

referenční kruţnice na 460 metrů bylo nutností pro sníţení počtu vrcholů na 

poloviční počet a lze očekávat, ţe se to na tvaru samotné linie viditelně projeví. 

metoda počet vrcholů 
limitní hodnota 
algoritmu [m] 

úbytek / přírůstek 
[%] 

původní linie 148     

Douglas - Peucker 50% 73 3 -50,7 

Bend - simplify 50% 73 460 -50,7 

Douglas - Peucker 10% 14 60 -90,5 

Bézierova interpolace 473   +219,6 

tab. 2 – Generalizace pozemní komunikace 

 Dále při generalizaci metodou Douglas – Peucker se sníţením počtu 

vstupních vrcholů na 50% bylo potřeba nastavit šířku koridoru pouhé 3 metry. Jiţ 

v tento moment je tedy patrné, ţe generalizací touto metodou, dosáhneme sníţení 

objemu dat na polovinu s prakticky zanedbatelným zjednodušením tvaru. 

Algoritmus Douglas – Peucker se nám tedy začíná profilovat jako výrazně 

výhodnější pro tuto hladinu míry zjednodušení. Vizualizaci jednotlivým metod lze 

spatřit na obrázku 15.  
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obr. 15 – Generalizace pozemní komunikace 

 Obrázek 15 nám stejně jako u předchozí generalizace vodního toku 

srovnává jednotlivé generalizační metody. Jak jiţ bylo očekáváno výše, metoda 

Douglas – Peucker se sníţením vrcholů na 50% nám u zkoumané linie pozemní 

komunikace vygenerovala v daném měřítku prakticky tvarově věrnou kopii linie 

původní. Dokonce i se sníţením počtu vrcholů na 10% původního počtu lze 

pozorovat v rámci moţností slušnou tvarovou podobnost. Algoritmus Bend 

Simplify v tomto případě opět nezapracoval ideálně, vznikla nám při jeho aplikaci 

anomálie, kdy jeden výrazný záhyb linie byl plně odstraněn. V daném místě linii 

tedy reprezentuje jen asi jeden kilometr dlouhý segment tvořený úsečkou danou 

koncovými vrcholy. V tomto místě lze očekávat výrazný úbytek viditelnosti. Opět 

se nám algoritmus Bend Simplify tedy profiluje jako nevhodný pro danou míru 

zjednodušení a měl by se opravdu uţívat jen v niţší míře. 

 Protoţe rozdíly mezi původní křivkou a křivkou vyhlazenou Bézierovou 

interpolací na obrázku 15 je prakticky nerozlišitelný, byl opět připraven detail 

v daleko vyšším měřítku, tedy obrázek 16. 
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obr. 16 – Bézierova interpolace u výrazné hrany 

 Na obrázku 16 je zobrazena dříve zmiňovaná situace, kdy je prokládání 

bézierovými křivkami nevhodné. Algoritmus se nám snaţí zaoblit hranu, která na 

původní linii představuje část křiţovatky, tedy ostrý úhel zalomení je zde ţádoucí. 

V praxi, abychom se vyhnuli takovýmto nepřesnostem, se vyplatí původní linii 

v takovýchto místech rozdělit na segmenty, čehoţ výsledkem bude zachování 

těchto ostrých hran. 

7.1.3. Generalizace hřbetnice 

 Linie hřbetnice byla ručně zvektorizována přes síť vrstevnic. Jelikoţ 

představuje fenomén, který není příliš členitý, je vstupní linie tvarově velmi 

jednoduchá. Lze tedy předpokládat, ţe generalizace této linie výrazně nenaruší 

původní tvar linie, avšak jelikoţ se jedná o linii, ze které je očekávána výrazná 

viditelnost, vzhledem k jejímu rozhledu do krajiny, tak by při odebírání vrcholů 

mohla viditelnost značně klesnout. O tom se však přesvědčíme v další kapitole. 

 Původní linie hřbetnice byla tvořena 35 vrcholy. Pro poţadované sníţení 

počtu vrcholů na 50% u metod Douglas – Peucker a Bend simplify bylo tedy 

poţadováno dosáhnout zhruba 17 výstupních vrcholů. Následně pro sníţení počtu 

vstupních vrcholů aţ na 10% původního počtu byly poţadovány zhruba 4 výstupní 

vrcholy. Limitní hodnoty byly opět upravovány tak, aby bylo těchto četností vrcholů 

dosaţeno s co nejmenší moţnou odchylkou. Opět tyto limitní hodnoty bylo moţno 

nastavit pouze v oboru celých čísel, takţe určitá odchylka od poţadovaných 

hodnot byla nevyhnutelná. Na závěr byla aplikována Bézierova interpolace. 

Nastavení jednotlivých metod, počty výstupních vrcholů a procentuální úbytek 

respektive přírůstek vrcholů je zapsán v tabulce 3. 
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metoda počet vrcholů 
limitní hodnota 
algoritmu [m] 

úbytek / přírůstek 
[%] 

původní linie 35     

Douglas - Peucker 50% 15 4 -57,1 

Bend - simplify 50% 19 350 -45,7 

Douglas - Peucker 10% 4 50 -88,6 

Bézierova interpolace 136   +288,6 

tab. 3 – Generalizace hřbetnice 

 V tabulce 3 lze zpozorovat, ţe v tomto případě se nepovedlo zcela 

dokonale synchronizovat zjednodušení původní linie zhruba na 50% vstupních 

vrcholů u metod Bend simplify a Douglas – Peucker z důvodu nutnosti zadání 

celočíselné limitní hodnoty. Rozdíl by však nijak výrazně neměl ovlivnit výsledky 

našeho zkoumání. 

 Při uţití metody Douglas – Peucker se sníţením na 50% vrcholů byla opět 

uţita poměrně nízká limitní hodnota a je tedy předpokládáno, ze se 

generalizovaná linie opět nebude výrazně lišit od linie původní. Naopak poloměr 

referenční kruţnice u metody Bend simplify je opět poměrně vysoký, naštěstí 

tentokráte není zkoumaná linie příliš členitá, tak by ţádné výrazné anomálie, jako 

u předešlých linií neměly hrozit. Poslední Bézierova interpolace tentokráte 

vytvořila téměř čtyřnásobek vstupních vrcholů, vzhledem k moţnosti rozhledu do 

krajiny z původní linie bude tedy zajímavé, jak takového navýšení ovlivní 

viditelnost. 
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obr. 17 – Generalizace hřbetnice 

 Na obrázku 17 je vizualizována generalizace poslední zkoumané linie, tedy 

hřbetnice jednotlivými generalizačními metodami. Jelikoţ se nejedná o linii nijak 

zvláště členitou, tak se zde neprojevily mezi jednotlivými aplikacemi metod ţádné 

výrazné rozdíly jako v předchozích případech. Případné rozdíly se tedy projeví 

teprve aţ při porovnávání viditelností z jednotlivých linií a hlavním faktorem těchto 

rozdílů jsou očekávány jiţ dříve zmíněné počty vrcholů vstupujících do analýzy 

viditelnosti a jejich rozmístění na linii.  

  



Martin Matuszczyk – Vliv generalizace linie na výsledek analýzy viditelnosti 

26 
 

7.2. Stanovení viditelných oblastí z linií 

 Samotná aplikace analýzy viditelnosti je velmi striktní. Narozdíl od předešlé 

sekce nám programové vybavení ESRI ArcGIS nedovoluje prakticky ţádnou 

manipulaci s algoritmem určování viditelnosti, takţe jediným problémem, jeţ bylo 

potřeba řešit byla vizualizace a interpretace výsledků. Samozřejmostí nicméně 

zůstává moţnost počítání se zakřivením Zemského povrchu a optickou refrakcí. 

Tyto moţnosti nastavení však vyuţity nebyly z důvodu poměrně malého 

zkoumaného území a jejich aplikace by výsledky stejně neovlivnila. 

 Nejdříve tedy byly vyhotoveny viditelnostní rastry pro původní linie vodního 

toku, pozemní komunikace a hřbetnice, následně pak jejich generalizované 

protějšky. Výsledky budou následně prezentovány ve vizuální podobě, kde se 

bude jednat o dvojice mapových výstupů, ve kterých bude zobrazena viditelnost 

z původních linií i linií generalizovaných. V prvním výstupu bude viditelnost z 

původní linie a viditelnosti z linie generalizované algoritmem Douglas – Peucker 

v obou uţitých nastaveních. Taková volba zobrazení rastrů nám umoţní jednotlivé 

rastry překrýt a vidět přesné rozdíly ve viditelnosti, jelikoţ kaţdý rastr ve vyšší 

vrstvě je podmnoţinou rastru ve vrstvě niţší a tím pádem nedojde 

k nejednoznačnému překryvu. Toto je způsobeno skutečností, ţe generalizační 

algoritmy zjednodušující tvar prvku pouze vrcholy zadaných linií odebírají a nijak 

nepřemisťují zbývající, tím pádem jejich uţitím se viditelnost můţe pouze sniţovat. 

Druhý mapový výstup pak bude tvořen viditelností taktéţ z původní linie, ale i 

viditelností z linie generalizované algoritmem Bend simplify a linie vyhlazené 

Bézierovou interpolací, která bude v tomto případě nejniţší vrstvou. Bohuţel není 

moţno vytvořit mapový výstup tak, aby v něm byly vyobrazeny viditelnosti ze 

všech generalizovaných linií. V takovém případě by totiţ docházelo 

k nejednoznačným překryvům, které by musely být vyřešeny sloţitou klasifikací a 

výsledný mapový výstup by byl pozorovateli značně nesrozumitelný.  Pro 

snadnější orientaci v mapovém výstupu a zlepšení estetické stránky bude mapa 

doplněna modelem stínovaného povrchu zajišťující určitou plasticitu. Takto 

vygenerované mapové výstupy rozdílů ve viditelnostech budou interpretovány a 

případné úbytky, či přírůstky ve viditelnosti budou vysvětleny. 

 Závěrem pak bude vytvořena tabulka reprezentující úbytky respektive 

přírůstky ve viditelnosti z jednotlivých generalizovaných linií a to jak rozdílem 

viditelných buněk dvojic rastrů původního a vygenerovaného z generalizované 

linie, tak procentuálně. Případné extrémy budou vysvětleny a bude zhodnocen 

celkový vliv generalizace na analýzu viditelnosti. 
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7.2.1. Stanovení viditelnosti z linie vodního toku 

 Nejdříve byly aplikovány analýzy viditelnosti na linii vodního toku. První 

z dvojice vytvořených mapových výstupů zahrnující viditelnost z původní linie a 

linií generalizovaných algoritmem Douglas - Peucker je zobrazen na obrázku 18. 

 

obr. 18 – Viditelnost z linie vodního toku 1 

 Jak jiţ bylo dříve zmíněno jedná se o překryvný snímek, kde kaţdá vyšší 

vrstva je zároveň podmnoţinou vrstvy niţší. Oblast vyznačená zelenou barvou lze 

tedy pozorovat jak z původní negeneralizované linie, tak i z obou nastavení 

metody Douglas- Peucker. Hnědo-oranţová oblast jiţ není viditelná z linie 

generalizované metodou Douglas – Peucker při sníţení počtu vrcholů na 10% a 

oblasti červené jsou viditelné pouze z negeneralizované linie. Na první pohled je 

patrné, ţe mezi viditelností z linie negeneralizované a generalizované metodou 

Douglas - Peucker s niţší mírou zjednodušení nevzniká ţádný výrazný rozdíl. 

Rozdíly ve viditelnosti vznikají hlavně v okrajových oblastech a oblastech, které 

byly u původní linie viditelné pouze z jednoho nebo malého počtu vrcholů. 

Vzhledem k tomu, ţe objem dat a výpočetní náročnost byla sníţena na polovinu 

dalo by se vliv generalizace v tento moment označit jako ne příliš patrný. Při uţití 

extrémní míry zjednodušení původní linie metodou Douglas – Peucker, tedy 

sníţením počtu vrcholů na 10% je jiţ určitý vliv patrný. Toto je způsobeno 
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výraznou členitostí zkoumané oblasti a tím, ţe generalizovaná linie se nachází 

v údolí, tím pádem při odebrání takto vysokého mnoţství vrcholů dojde k zákrytu 

původně viditelných oblastí terénními hranami. Toto lze spatřit hlavně v jiţní části 

mapového výstupu, v místech meandrujícího vodního toku, ale taktéţ v části 

severo-východní, která byla také původně viditelná jen z malého počtu vrcholů. 

 

obr. 19 – Viditelnost z linie vodního toku 2 

 Obrázek 19 představuje druhý z dvojice mapových výstupů týkající se 

viditelnosti z linie řeky.Tento znázorňuje viditelnost z linie vyhlazené Bézierovou 

interpolací, linie generalizované metodou Bend  Simplify a pro srovnání také 

viditelnost z původní linie. Vzhledem ke skutečnosti, ţe počet vrcholů linie 

vyhlazené Bézierovou interpolací je téměř pětinásobný oproti původní linii a tedy 

objem dat i výpočetní náročnost analýzy viditelnosti vysoce vzrostla, zatímco 

nárůst viditelnosti vzrostl pouze minimálně, dalo by se v tento moment tvrdit, ţe 

operace vyhlazující původní linii neovlivní nijak výrazně výsledky analýzy 

viditelnosti a z hlediska zvýšení výpočetní náročnosti jsou přímo nevhodné. 

Úbytek viditelnosti vlivem aplikace metody Bend Simplify (Oblasti vyznačené 

červeně) stejně jako u stejné míry zjednodušení metodou Douglas – Peucker 

nejsou nijak výrazné, jedná se opět jen o nepatrné rozdíly v okrajových oblastech. 
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7.2.2. Stanovení viditelnosti z linie pozemní komunikace 

 Následně byly aplikovány analýzy viditelnosti na linii pozemní komunikace. 

První z dvojice vytvořených mapových výstupů zahrnující viditelnost z původní 

linie a linií generalizovaných algoritmem Douglas - Peucker je zobrazen na 

obrázku 20.  

 

obr. 20 – Viditelnost z linie pozemní komunikace 1 

 V případě určení viditelností terénu z linií pozemní komunikace bylo 

mnoţství buněk vyhodnocených jako viditelných značně vyšší neţ v předchozím 

případě. Toto bylo způsobeno převáţným umístěním pozemní komunikace na 

vrstevnici s relativně vysokou výškou. Výsledkem takového výběru pozemní 

komunikace byl velký rozhled do krajiny a tedy větší počet viditelných buněk jak u 

původní linie, tak u linií generalizovaných. Vliv jednotlivých metod generalizace na 

analýzu viditelnosti se z vizuálního hlediska zdá být podobný jako u analýzy 
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viditelnosti vodního toku. Rozdíly mezi viditelností z negeneralizované linie a linie 

zjednodušené metodou Douglas peucker s niţší mírou zjednodušení jsou opět 

prakticky minimální, lokalizované v okrajových oblastech původní viditelnosti. Při 

uţití metody Douglas – Peucker s extrémní mírou zjednodušení na desetinu 

původních vrcholů se však profiluje zajímavý jev. Viditelnost z takto 

generalizované linie v oblastech odlehlých je sníţena jen velmi málo, avšak 

v oblastech ke zkoumané linii přilehlých dochází k poměrně vysokému sníţení. 

Toto je způsobeno skutečností, ţe vzdálené oblasti jsou viditelné z vyššího počtu 

vrcholů, zatímco oblasti přilehlé jsou viditelné pouze z několika málo přilehlých 

vrcholů. Výsledkem odebrání kaţdých 9 z 10 vrcholů původní linie je tedy 

markantní sníţení viditelnosti hlavně v přilehlých oblastech. Stejný jev nastal 

taktéţ při analýzách vztahovaných na vodní tok, avšak tam byla absence 

vzdálených viditelných oblastí, čehoţ výsledkem byl zdánlivě vyšší vliv takové 

míry zjednodušení původní linie.  

 

obr. 21 – Viditelnost z linie pozemní komunikace 2 
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 Na obrázku 21 je zobrazen druhý z dvojice vytvářených výstupů. Vyhlazení 

Bézierovou interpolací v tomto případě nemělo jiţ téměř ţádný vliv. Odlišnosti lze 

zpozorovat jedině v nepříliš výrazných okrajových oblastech. Tento malý vliv je 

způsoben hlavně ne příliš výraznou členitostí původní linie, takţe její následné 

vyhlazení jiţ výsledek příliš neovlivní.  Tato metoda se tedy opět jeví jako ne příliš 

vhodná z důvodu malého ovlivnění analýzy viditelnosti a naopak velkého ovlivnění 

výpočetní náročnosti. 

 Viditelný rozdíl však nastává při porovnání analýzy viditelnosti původní linie 

a linie generalizované algoritmem Bend Simplify (červeně vyznačené oblasti). 

V oblastech od zkoumané linie vzdálenějších je vliv generalizace přibliţně 

podobný jako u metody Douglas – Peucker se stejnou mírou zjednodušení, avšak 

je zde jedna poměrně velká přilehlá oblast, která po aplikaci algoritmu Bend 

Simplify na linii, přestala být viditelná. Toto je způsobeno jiţ dříve zmiňovanou 

anomálií vzniklou a popsanou při generalizaci pozemní komunikace a to úplným 

odstraněním jednoho rozsáhlého záhybu této pozemní komunikace a nahrazením 

dlouhou úsečkou. Dostáváme tedy přímý důkaz nevhodnosti aplikace algoritmu 

Bend Simplify v takto vysoké míře zjednodušení před aplikací analýzy viditelnosti. 

7.2.3. Stanovení viditelnosti z linie hřbetnice 

 Jako poslední byla analyzována hřbetnice. Výsledky jsou zobrazeny 

v mapových výstupech na obrázcích 22 a 23. Aplikací algoritmů Bend Simplify a 

Douglas – Peucker, nedošlo k ţádným výrazným odlišnostem oproti předchozím 

geoprvkům. Při zjednodušení metodou Bend Simplify tentokráte nedošlo 

k ţádnému vyššímu úbytku viditelnosti, to je však způsobeno výraznou 

jednoduchostí původní linie. 

 Tato linie reprezentující hřbetnici neoplývá takovým mnoţstvím a hustotou 

vrcholů jako předchozí testované linie. Očekáváno tedy bylo, ţe uţitím Bézierovy 

interpolace dojde k výraznějšímu přírůstku viditelnosti. Takový přírůstek ale 

nenastal. Vliv je zde srovnatelný jako u vodního toku. Oblast přírůstku je situována 

převáţně v jihovýchodní části výstupu na obrázku 23. Jedná se o oblast, která je 

převáţně zakrytá pro větší část naší linie a byla patrně zviditelněna po přidání 

několika vrcholů na temeni hory, ze kterého tato hřbetnice vychází. 

 Následkem uţití algoritmu Douglas – Peucker s mírou zjednodušení na 

10% vrcholů se objevuje stejný jev, který nastal jiţ při generalizaci pozemní 

komunikace. Jedná se o výrazný úbytek viditelnosti převáţně v přilehlých 

oblastech zkoumané linie, zatímco oblasti odlehlé zůstávají z velké části stále 

viditelné. Je to způsobeno skutečností, ţe oblasti bliţší jsou pozorovatelné 

z menšího mnoţství vrcholů neţ oblasti vzdálenější. Ačkoliv tedy viditelnost uţitím 

této metody nevykazuje markantní úbytek v případě kdy bereme oblast v potaz 

pouze jako celek, její uţití by mělo být zváţeno. Oblasti přilehlé zkoumané linii, 
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mohou být totiţ v mnoha případech uţití analýz viditelnosti pro uţivatele důleţitější 

neţ oblasti výrazně odlehlé, a případný vliv takovéto generalizace by se tedy 

zvýšil.  

 

obr. 22, 23 – Viditelnost ze hřbetnice 1,2 

7.3. Vyhodnocení vlivu generalizace 

 Prezentace dopadů generalizace na analýzu viditelnosti prostřednictvím 

mapových výstupů je sice názorná a lehce pochopitelná metoda, ale pro potřeby 

absolutního srovnání jednotlivých dopadů je vhodné všechny metody u všech 

geoprvků vhodným způsobem vyčíslit. Byly tedy vypočteny rozdíly v počtu 

viditelných buněk po aplikaci jednotlivých metod tvarové generalizace a počtu 

viditelných buněk z původní linie. Výsledné rozdíly byly vyjádřeny procentuálně 

mnoţstvím úbytku u metod zjednodušení tvaru prvku a mnoţstvím přírůstku u 

vyhlazení tvaru prvku. Celkový přehled hodnot je umístěn v tabulce 4. 

 Procentuální hodnoty za názvy algoritmů znamenají přibliţný stupeň míry 

zjednodušení původních linií jak jiţ bylo zmíněno v kapitole zabývající se aplikací 

generalizace. Tedy poţadovaný podíl výstupních vrcholů vznikajících aplikací 

generalizační metody k vrcholům vstupním. 
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  vodní tok silnice hřbetnice 

  
počet 
buněk 

změna 
viditelnosti 

počet 
buněk 

změna 
viditelnosti 

počet 
buněk 

změna 
viditelnosti 

bez generalizace 8663   25954   24538   

Douglas - Peucker 50% 8581 -0,95% 24757 -0,76% 24290 -1,01% 

Bend Simplify 50% 8522 -1,63% 24142 -6,98% 24236 -1,23% 

Douglas - Peucker 10% 7437 -14% 24419 -5,90% 22619 -7,80% 

Bézierova interpolace 8877 +2,47% 26109 +0,60% 25070 +2,17% 

tab. 4 – Změny viditelnosti 

 Při zjednodušení na poloviční mnoţství původních vrcholů metodami 

Douglas – Peucker i Bend Simplify, dochází ke sníţení viditelnosti pouze v rámci 

jednotek procent. Celkově se jeví metoda Douglas – Peucker jako mírně 

přesnější, o čemţ jsme se přesvědčili jiţ u grafických výstupů. Pravdou však je, ţe 

v poměru k míře zjednodušení původních linií je zaznamenaný vliv na analýzu 

viditelnosti prakticky minimální. Jediný případ, kdy by se dal vliv označit za 

poznamenatelný, vznikl jiţ dříve několikrát zmiňovanou aplikací metody Bend 

Simplify u pozemní komunikace, kde úbytek viditelnosti dosáhl téměř 7%, ani to 

však není v poměru k míře zjednodušení nijak výrazné. 

 V případě aplikace extrémní míry zjednodušení původních linií, tedy aţ na 

10% vstupních vrcholů metodou Douglas – Peucker se taktéţ nesetkáváme 

s markantním úbytkem viditelnosti. Nejvýraznější vliv byl zaznamenán při 

zjednodušení linie vodního toku a to 14% úbytek viditelnosti. Vzhledem k tomu, ţe 

z linie bylo odebráno 90% vrcholů, by se dal takový úbytek označit za výrazně 

zanedbatelný. Co však tabulka hodnot jiţ nezmiňuje, je výrazný úbytek viditelnosti 

právě v přilehlých oblastech k liniím, pozorovatelný u grafických výstupů. Proto by 

mělo být uţití takové míry zjednodušení zváţeno s přihlédnutím na oblast aplikace 

dané analýzy. 

 Jako poslední je v tabulce uvedena Bézierova interpolace. Přesné počty 

zvýšení vrcholů zkoumaných linií jsou uvedeny v sekci aplikace generalizace, zde 

si situaci můţeme zjednodušit a říci, ţe se jedná zhruba o trojnásobný přírůstek 

vrcholů. Přírůstek viditelnosti je však opět jen v rámci jednotek procent a dal by se 

označit jako nevelký. V případě pozemní komunikace je dokonce pouze ve výši 

0,6%.  
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8. Závěr 

 Z jiţ prezentovaných výsledků zkoumání této práce je patrné, ţe vliv 

generalizace linie na výsledek analýzy viditelnosti terénu z linie je značně malý. 

Uţití generalizačních algoritmů z důvodu sníţení objemu dat a výpočetní 

náročnosti analýzy viditelnosti je tedy velmi vhodné. 

 Byly uţity pouze dva algoritmy zjednodušující tvar prvku a jeden algoritmus 

pro vyhlazení tvaru prvku, takţe je moţné, ţe při uţití některého z celé řady 

algoritmů jiných, můţe být dosaţeno v extrémních případech jiného rozsahu vlivu, 

velké odlišnosti by však nastat neměly. Vybrané algoritmy metod tvarové 

generalizace patří mezi určitou elitu, jejíţ kvality jsou jiţ mnohanásobně ověřeny a 

navíc jsou ve většině geoinformatických aplikacích snadno dostupné. 

 Jelikoţ při aplikaci analýzy viditelnosti nám v prvé řadě pravděpodobně 

nejde o výsledný vizuální efekt generalizované vstupní linie, je vhodné uţívat pro 

potřeby generalizace nejlépe algoritmus Douglas – Peucker, který zároveň 

vykazuje nízký vliv na následné sníţení viditelnosti. Sice nám negeneruje tak 

hladké linie jako Algoritmus Bend Simplify, avšak co se týče tvarové podobnosti 

s původní linií, je přesnější a to ve srovnání s prakticky jakýmkoliv algoritmem 

nastaveným na stejnou míru zjednodušení. 

 Důleţitou součástí aplikace generalizace je nastavení vhodné míry 

zjednodušení. Pokud je objektem zkoumání celková rozloha viditelného území, je 

volba míry zjednodušení značně benevolentní a můţe být nastavena i na určitou 

extrémní hodnotu, celková viditelná oblast se nijak markantně nesníţí, zatímco 

výpočetní náročnost a objem dat, můţe být tímto způsobem sníţen velmi. Bylo 

však zjištěno, ţe při aplikaci vyšší míry zjednodušení se ztrácí převáţně viditelnost 

oblastí k linii přilehlých, zatímco oblasti odlehlé zůstávají viditelné. V případě, ţe 

objektem zkoumání je tedy lokalizace viditelných míst, nemusí být vysoká míra 

zjednodušení vhodná. 

 Jako poslední byl testován vliv vysokého vyhlazení vstupních linií na 

výsledek analýzy viditelnosti. Tento vliv byl určen jako málo patrný jak z hlediska 

celkové rozlohy viditelného území, tak z hlediska lokalizace viditelných oblastí. 

Vzhledem k vysokému zvýšení objemu dat a výpočetní náročnosti není tedy 

takováto forma generalizace vstupních linií doporučena. 

 

 

 

  



Martin Matuszczyk – Vliv generalizace linie na výsledek analýzy viditelnosti 

35 
 

Reference 

[Bayer00]  BAYER, T.: Algoritmy v digitální kartografii Univerzita Karlova,   

Praha, 2008. 251 s. 

[Bayer01]  BAYER, T.: Kartografické generalizační algoritmy Univerzita Karlova, 

dostupné z WWW: 

<http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/Adk/adk8.pdf> 

[Berry]  BERRY, Joseph K.: Map Analysis. University of Denver, GeoTec    

Media 2007. 

[Dohnalova] RŮŢIČKOVÁ, K.; DOHNALOVÁ, M.; RŮŢIČKA, J. Sensitivity 

analysis of analysis of visibility from line.  

[ESRI]   ArcGIS Help Library,                                                                        

dostupné z WWW:  

<http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/> 

[Lauermann] LAUERMANN, L.: Technická kartografie I. Vojenská akademie 

Antonína Zápotockého, Brno, 1974. 346 s. 

[McMas]  McMASTER, R.: Line generalisation Syracuse University,  

 dostupné z WWW: 

<http://www.geog.ubc.ca/courses/klink/gis.notes/ncgia/u48.html> 

[Smith] SMITH, M.; LONGLEY, P.; GOODCHILD, M. Geospatial Analysis - A 

comprehensive guide. Troubador Publishing Ltd, 2007. 516 s 

[Stanek]  STAŇEK, K.: Zjednodušování a zhlazování liniových prvků v 

automatizované kartografické generalizaci, 2000, Masarykova 

Univerzita,  Brno 

[Wiki]  Wikipedie: Bézier Curve,                                                                   

dostupné z WWW:  

 <http://en.wikipedia.org/wiki/Bézier_curve> 

[Wiki01]  Wikipedie: Viewshed Analysis,                                                                   

dostupné z WWW:  

 <http://en.wikipedia.org/wiki/Viewshed_Analysis> 

  

http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/Adk/adk8.pdf
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/
http://www.geog.ubc.ca/courses/klink/gis.notes/ncgia/u48.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Bézier_curve
http://en.wikipedia.org/wiki/Viewshed_Analysis


Martin Matuszczyk – Vliv generalizace linie na výsledek analýzy viditelnosti 

36 
 

Seznam obrázků 

obr. 1 – Algoritmus Douglas – Peucker, krok 1........................................................4 

obr. 2 – Algoritmus Douglas – Peucker, krok 2........................................................4 

obr. 3 – Algoritmus Douglas – Peucker, výsledná linie............................................4 

obr. 4 – Porovnání hodnot LLR................................................................................5 

obr. 5 – Ukázka generalizace algoritmem Bend Simplify.........................................6 

obr. 6 – Bézierova kubika.........................................................................................7 

obr. 7 – Bézierova interpolace.................................................................................7 

obr. 8 – Analýza viditelnosti.....................................................................................8 

obr. 9 – Viditelnost z linie.........................................................................................9 

obr. 10 – viditelnost z vrcholů.................................................................................10 

obr. 11 – Viditelnost z vrcholů................................................................................11 

obr. 12 –vstupní data.............................................................................................14 

obr. 13 – Generalizace vodního toku.....................................................................18 

obr. 14 – Detail Bézierovy interpolace...................................................................20 

obr. 15 – Generalizace pozemní komunikace........................................................22 

obr. 16 – Bézierova interpolace u výrazné hrany...................................................23 

obr. 17 – Generalizace hřbetnice...........................................................................25 

obr. 18 – Viditelnost z linie vodního toku 1.............................................................27 

obr. 19 – Viditelnost z linie vodního toku 2.............................................................28 

obr. 20 – Viditelnost z linie pozemní komunikace 1...............................................29 

obr. 21 – Viditelnost z linie pozemní komunikace 2...............................................30 

obr. 22 – Viditelnost z linie hřbetnice 1..................................................................32 

obr. 23 – Viditelnost z linie hřbetnice 2..................................................................32 

  



Martin Matuszczyk – Vliv generalizace linie na výsledek analýzy viditelnosti 

37 
 

Seznam tabulek 

tab. 1 – Generalizace vodního toku.......................................................................18 

tab. 2 – Generalizace pozemní komunikace..........................................................21 

tab. 3 – Generalizace hřbetnice.............................................................................24 

tab. 4 – Změny viditelnosti.....................................................................................33 

Seznam příloh na CD 

Vstupní data - vybrané segmenty zkoumaných linií ve formátu 

shapefile, digitální model reliéfu reprezentovaný 

výškovým rastrem ve formátu geodatabase. 

Generalizovaná data - generalizované segmenty zkoumaných linií ve formátu 

shapefile. 

Viditelnost - viditelnostní rastry z původních linií i z linií 

generalizovaných. 

Výstupy - mapové výstupy týkající se generalizace linií a 

viditelností z linií. 

 

 

 

 


