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Anotace 

Diplomová práce se zabývá tématem modelování vlivu vegetace na viditelnost 

území. Práce se skládá jak z teoretické části, tak také z části praktické. V rámci teoretické 

části jsou vymezeny základní pojmy, metody a další skutečnosti, které s touto 

problematikou úzce souvisí. V praktické části je realizován návrh a samotná implementace 

postupu, který vede k vyhodnocení analýzy viditelnosti s přihlédnutím na vliv vegetace. 

Následně byly tyto výsledky vizuálně hodnoceny v terénu na reálných datech pomocí 

digitálních fotografií a výsledků z vytvořeného modelu. V závěru práce jsou shrnuty 

veškeré výsledky, kterých bylo v rámci diplomové práce dosaženo. 

Klíčová slova: modelování, vegetace, viditelnost, krajina, model, pravděpodobnost, fuzzy, 

model builder 

 

Summary 

This thesis deals with modeling the influence of vegetation on the visibility of an 

area. The work consists of theoretical and practical part. The theoretical part defines basic 

concepts, methods, and other facts that this issue is closely related to. In the practical part 

describes the design and implementation process, which lead to the evaluation of the 

analysis of visibility with regard to the effect of vegetation. Afterwards, these results were 

visually assessed with real data in the field by use of digital photographs and results from 

the generated model. The conclusion summarises all results obtained in terms of the 

diploma thesis. 

Keywords: modeling, vegetation, viewshed, landscape, model, probability, fuzzy, 

model builder 
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1 ÚVOD 

S příchodem geografických informačních systémů (GIS) se stalo modelování 

viditelnosti zajímavé a populární především díky síle analytických nástrojů GIS. Právě 

díky nástrojům, které jsou pomocí GIS využívány, lze efektivně získávat informace 

o sledovaném území, a ty dále vhodně analyzovat a zobrazovat tak, aby přinášely potřebné 

geograficky vztažné informace. Analýzy viditelnosti primárně umožňují rekonstrukci 

výhledu z pozorovaného místa či na určité místo, které chceme pozorovat [1]. 

Modelování viditelnosti území patří mezi základní operace využívané v GIS, které 

jsou realizovány nad digitálními modely reliéfů (DMR). Analýza viditelnosti se běžně 

používá pro určení oblastí, které jsou viditelné z uvedené sady míst v GIS. Analýzu lze 

využít v řadě odvětví, jako příklad využití lze uvést armádu, analýzu krajinné evoluce 

a modelování environmentální změny, dopravu, design, urbanismus a další [2]. 

Navzdory hojnému využívání algoritmů sloužících pro výpočty viditelnosti, byly 

v poslední době veřejně publikovány zejména algoritmy, které byly zaměřeny převážně na 

výpočet linie pohledu (LoS). Výpočty se zaměřením na linie pohledu se zabývaly 

především optimalizaci algoritmu. V důsledku toho se na výstupech prakticky nic 

nezměnilo. Ve studiích se počítá bez základních informací, které se týkají světelného 

zdroje, vegetace apod., což je škoda vzhledem k rozvoji a vývoji GIS [3]. V průběhu let se 

některá omezení odstranila jako vliv osvětlení či atmosférický lom. Ovšem neschopnost 

začlenit vegetaci zůstává jedním z nejdůležitějších či dokonce nejdůležitější nevyřešený 

problém, které u analýz viditelnosti v rámci GIS existuje [4]. 

Tato diplomová práce je zaměřena na modelování (zahrnutí) vlivu vegetace 

do výpočtu analýzy viditelnosti.  

Autor doufá, že výsledky diplomové práce budou dále využity, a že přispějí 

ke zkvalitnění výsledků modelování vlivu vegetace na viditelnost území. 
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2 CÍL PRÁCE 

V rámci diplomové práce bude objektem zájmu vliv vegetace při modelování 

viditelnosti území z jednoho či více bodů, které můžou být chápany například jako 

rozhledny, či jiné body zájmu.  

Cílem diplomové práce je navrhnout postup, který bude zahrnovat vliv vegetace při 

modelování. Následně bude tento postup implementován do prostředí Model Builder 

a s pomocí tohoto nástroje bude navržený postup automatizován a zjednodušen pro další 

využívání. 

Dílčí cíle potřebné pro splnění diplomové práce: 

1. Studium problematiky analýz viditelnosti, především se zaměřením na vliv 

vegetace, 

2. studium aktuálního stavu možností získání detailnějších informací o vegetaci,  

3. návrh postupu, jak zahrnout vliv vegetace do analýz viditelnosti, 

4. implementace navrženého postupu.  
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3 METODIKA ZPRACOVÁNÍ 

Základní myšlenou této diplomové práce je vytvořit nástroj, který bude využitelný 

pro modelování vlivu vegetace v rámci analýz viditelnosti v určitém území. Jelikož 

je vegetace velmi široký pojem, a nedá se jednoduše kvantifikovat množství prostupujícího 

světla skrz určitý druh vegetace, bude součástí práce také stanovení kvalifikovaného 

odhadu propustnosti jednotlivých solitérních stromů, keřů a případně také lesů. 

Jelikož se nejedná o vývoj nástroje „na zelené louce“, bude zapotřebí věnovat 

pozornost studiím a projektům, které se zabývají stejnou či podobnou problematikou 

a využít poznatků autorů, kteří se v této oblasti angažují. Z těchto empirických znalostí 

se bude vycházet, a na základě nich bude sestavena základní kostra finálního nástroje. 

Nezbytností je také získat ucelené informace o možnostech a zdrojích, kde lze získat data 

týkající se vegetace.  

Ve fázi přípravy dat, budou veškerá data transformována do vhodného formátu tak, 

aby s těmito daty bylo dále možné efektivně pracovat. Součástí přípravy bude také již 

zmíněný kvalifikovaný odhad propustnosti vegetace. Následně bude postupně sestavován 

nástroj, který se bude skládat z jednotlivých vhodných součástí tak, aby výsledný produkt 

po implementaci veškerých komponent splňoval očekávání.  

Vytvořený nástroj bude nutné následně otestovat. Pomocí analýzy bude vytvořen 

rastr, který vizualizuje pravděpodobnou viditelnost v rámci určitého zkoumaného území. 

S pomocí digitálních fotografií bude možné zkontrolovat výsledky samotné analýzy 

a vizuálně je porovnat s  reálným stavem v terénu. 

Pro samotné vytvoření požadovaného nástroje a následné testování modelování, bude 

využit program ArcGIS od společnosti ESRI. Pro zpracování textové části bude využit 

kancelářský balíček Microsoft Office od společnosti Microsoft.   

V rámci možností oslovit finálním nástrojem větší skupinu koncových uživatelů, 

budou veškeré informace v uživatelském prostředí nástroje a současně dokumentace 

k nástroji sepsány v anglickém jazyce. 
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4 SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

Analýza viditelnosti patří mezi základní GIS analýzy nad DMP. Nejedná se pouze 

o teoretickou analýzu, ale jedná se o analýzu, která je hojně využívaná ve všech oblastech 

lidského působení. V minulosti byla využívána analýza viditelnosti především 

ve vojenství, ovšem v současné době je využívána taktéž v územním plánování, cestovním 

ruchu, archeologii, dopravě a v celé řadě dalších oblastí.  

Korektnost samotné analýzy záleží především na vstupních parametrech. Mezi 

základní vstupní data patří zejména vhodný DMR, umístění pozorovacích bodů, zástavby 

a vegetace. Vstupní DMR ovlivňuje výsledek analýzy hlavně svým rozlišením 

a morfometrickými charakteristikami (orientace svahů, sklon).  

Analýza viditelnosti je součást geografických informačních systémů (GIS), která 

identifikuje oblasti, viditelné ze zadaných pozorovacích bodů. Bývá využívána pro různá 

manažerská rozhodnutí, která se týkají posuzování dopadů na životní a sociální 

prostředí [5]. 

Jak poznamenává Ogburn [1], pokud zkoumáme viditelnost objektů, nesmíme 

ignorovat omezení viditelnosti, které je spojeno se vzdáleností. Ogburn [1] uvádí 

především psychofyzické limity lidského zraku, které mají značný vliv na vzdálenost, 

do jaké objekty vidíme. Mezi tyto omezení patří limity environmentální, jde tedy o různé 

ovlivňující podmínky prostředí. Nejvíce variabilní jsou podmínky světelné, které ovlivňují, 

kolik světla se odrazí od sledovaného objektu a od jeho okolí.  

Fisher [5] ve své studii využívá metody fuzzy viewshed, která řeší skutečnost, 

že objekt může být viděn na různé stupnici jasnosti, případně nemusí být viděn vůbec 

stejným pozorovatelem za různých okolností. Variabilita je řešena s pomocí teorie fuzzy 

množin, generováním viditelnosti, která zahrnuje členění na určité stupně na rozdíl 

od binárního členění na objekt, který je viditelný/neviditelný z místa pozorovatele.  

Riggs [6] se ve své práci zabývá chybami a nepřesnostmi, které se týkají viewshed 

analýz a upozorňuje na fakt, že výškové údaje jsou především v rastrovém formátu 

(ojediněle TIN) a tato reprezentace dat podléhá chybám, a že tyto chyby jsou zahrnuty 

v prostorových informacích a zákonitě se tedy promítají také do výsledků analýz. Výška 

je totiž nevhodně definována, a to tak, že je definovaná pouze jedním číslem, které 
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charakterizuje výšku celého povrchu buňky v rastru. Znamená to, že hodnoty v údolích, 

na hřebenech či vrcholcích hor mohou být pouze průměrnými hodnotami ze všech výšek 

vyskytujících se v dané buňce, což nevhodným způsobem ovlivní výsledek analýzy. Riggs 

 [6] dodává, že samotná analýza je ovlivněná prostorovým rozlišením a kvalitou 

digitálního výškového povrchu. Znamená to, že prakticky všichni uživatelé si musí 

uvědomit, že analýzy jsou ovlivněny určitou chybou. Velikost chyby se liší dle techniky, 

s pomocí které byla data získána.  

Z dostupných studii se Llobera [4] jako jeden z mála věnuje modelování viditelnost 

skrz vegetaci. Ve své studii popisuje teoretický model a nový algoritmus, který umožňuje 

začlenit informace o vegetaci do výpočtu viditelnosti a konstatuje, že stanovení vizuální 

propustnosti lesa není triviální záležitost a vizuální propustnost je závislá na mnoha 

faktorech, včetně hustoty porostu, věku, druhového složení a dalších vlastnostech týkající 

se vegetace. Mezi hlavní nedostatky současně používaných viewshed algoritmů řadí 

především to, že pro zařazení vegetace do modelování viditelnosti je potřeba využívat 

trojrozměrné zdroje informací, a ne pouze tradiční datové struktury, které jsou využívány 

v GIS.  

V reálném světě při výpočtu viditelnosti hraje důležitou roli kontrast cíle, výška 

pozorovatele, kvalita ovzduší a další již výše zmíněné faktory, a přestože existuje mnoho 

kritiky na analýzy viditelnosti, tak bez ohledu na určité nedostatky nacházejí tyto analýzy 

své uplatnění [7]. 

4.1 Výpočet viditelnosti 

Analýza viditelnosti se typicky využívá k výpočtům nad DMP, který se skládá 

z velké matice buněk, kde každý buňka obsahuje hodnotu, která charakterizuje 

nadmořskou výšku v daném prostoru. Pro digitální data v těchto maticích se využívají tzv. 

rastry. V prostředí GIS, konkrétně v komerčním softwaru ArcMap jsou vyžívány 

především tyto dva postupy pro výpočet analýz viditelnost: Viewshed a Line of Sight 

(LoS) [8]. 
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4.1.1 Viditelnost - viewshed 

Analýzy viditelnosti lze rozdělit na jednoduchou, násobnou, součtovou a totální 

viditelnost. Viditelností se obecně rozumí, je-li objekt rozeznatelný či nikoli [9]. Analýza 

viditelnosti se může skládat z oboustranné viditelnosti mezi body, případně lze definovat 

oblasti, které jsou viditelné z pozorovacího bodu, či pozorovacích bodů [10].  

4.1.2 Line of Sight 

Line of Sight lze přeložit například jako linie pohledu. Jedná se o nejjednodušší 

analýzu viditelnosti, která je vyhodnocována na úsečce mezi dvěma body v terénu. Tedy 

pozorovacím místem (např. rozhledna) a bodem, který považujeme za cíl. Úsečka, která 

je mezi pozorovacím a cílovým bodem je srovnávána s výškou buněk, které se nachází 

mezi touto spojnicí. V případě, že se mezi pozorovacím bodem a cílovým bodem najde 

buňka, která má výšku větší než je LoS, lze říct, že mezi těmito body existuje překážka, 

a tedy z pozorovacího bodu nelze vidět na cílový bod, tedy bod zájmu. Výsledkem této 

analýzy jsou tedy buňky na linii, které jsou viditelné a buňky, které jsou skryté vlivem 

překážek [10].  

Jednoduchá viditelnost 

Analýza využívá viditelnosti pouze z jednoho pozorovacího bodu [10]. Příklad 

jednoduché analýzy viditelnosti je demonstrován na obr. č. 1. 

 

Obrázek 1: Příklad jednoduché viditelnosti 

Zdroj: [11] 

Výsledkem této analýzy je rastr, který zobrazuje pouze hodnoty 0 a 1, které definují, 

zda je buňka viditelná nebo ne. 



Václav Kajgr: Modelování vlivu vegetace na viditelnost území 

2016  7 

 

 

Obrázek 2: Výsledný binární rastr 

Součtová viditelnost  

 Součtová viditelnost nám rozklíčuje základní otázky: „Která místa jsou z daných 

pozorovatelen viditelná? A z kolika pozorovatelen je viditelný daný objekt/místo?“ [9]. 

Součtová viditelnost má již více pozorovacích bodů. Výsledkem této analýzy je rastr, který 

zobrazuje hodnoty 0 až n, dle počtu pozorovacích míst, ze kterých je cílová oblasti 

viditelná. 

4.1.3 Chyby ovlivňující výsledky analýz  

V této kapitole jsou popsány různé chyby, které do určité míry ovlivňují výsledek 

analýzy a je potřeba s těmito chybami počítat. 

Chyby digitálních modelů reliéfu 

Jak uvádí Svobodová [12], lze chyby DMR rozdělit na „hrubé chyby z lidského 

zavinění, systematické chyby a náhodné chyby či šumy“. 

Hrubé chyby, jsou takové chyby, které vznikají na základě lidského nedopatření. 

Mezi tyto chyby patří zejména nepozornost, chyba při zápisu hodnot, nevhodné 

přístroje [13]. Tyto chyby se projevují až nereálnými rozdíly mezi hodnotou, která byla 

očekávána, a která se skutečně naměřila. Tyto chyby lze snadno odhalit již při vizuální 

kontrole DMR [14]. Naopak systematická chyba je chyba, která dodržuje určitý vzor. Tyto 

chyby mohou mít konstantní velikost a lze je odstranit nebo alespoň snížit pomocí korekcí. 

Příkladem může být například páskování, které je způsobeno špatnou kalibrací 

detektorů [15]. Nesystematické chyby nebo také chyby náhodné jsou takové, které 

ovlivňují DMR po odstranění chyb hrubých a systematických. Náhodné chyby jsou ty, 
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které se mění nepravidelně a jsou tedy nepředvídatelné [14]. K opravě nesystematických 

chyb lze využít například metodu nejmenších čtverců, ovšem i přes opravy nelze vyloučit 

tyto náhodné chyby [13]. 

Chyby plynoucí ze vstupních dat 

Veškeré analýzy viditelnosti využívají jako vstupní data digitální výšková data. Tyto 

výškové údaje jsou typicky v rastrovém formátu, případně ojediněle je používán TIN. Obě 

reprezentace dat podléhají chybám. Protože jsou chyby již v prostorových informacích, 

zákonitě se musí, také promítnou do samotných výsledků jakékoli analýzy [16]. 

Problém je především v tom, že výška je nesprávně definovaná v digitálních 

výškových datových souborech. U rastrového formátu máme pevně danou velikost buněk 

a celá buňka je definována pouze jedním číslem, v případě TIN je rozlišení dáno velikostí 

trojúhelníkové plošky. V každém případě je zřejmé, že tato omezení mohou představovat 

chybu v analýzách. Tyto chyby se vyskytují bez ohledu na to, jaký použijeme datový 

model. V obou případech (TIN i rastr) se může vycházet z bodových výškových bodů. 

Rozdíl mezi datovými modely je v citlivosti k chybám. U TIN tvoří nody rohy trojúhelníku 

a výškové body TIN mohou být umístěny kdekoli v terénu, a tím pádem mohou být 

využity k zachycení skutečné výšky v kritických místech, jakými jsou horské vrcholy, 

hřebeny či údolí. V případě rastru existuje více možnosti, jak získat výšku pro danou 

buňku rastru.  

Zaprvé mohou být zaznamenané výškové hodnoty, které jsou v rámci jedné buňky 

využity k průměrování a vytvoření tak průměrné výšky pro danou buňku rastru. Další 

možností je průměrování kritických hodnot se sousedními buňkami. Další z variant, jak lze 

výškové hodnoty v rámci buňky ukládat, představuje uložení buďto maximální 

či minimální hodnoty. Dá se tedy říci, že TIN s větší pravděpodobností a přesněji 

reprezentuje povrch terénu, a představuje tak lepší zdroj vstupních dat [16]. 

Bez rozdílů se prakticky všichni výrobci a tvůrci digitálních výškových povrchů 

shodují na tom, že základní údaje obsahují určité chyby. GPS chyba, nepřesnost měření, 

fotogrammetrické chyby v 3D stereo obraze, to všechno jsou časté příčiny chyb 

v základních datech. Skutečnost, že tyto chyby existují, musí být přijaty bez rozdílu všemi, 

kdo používají digitální výškové povrchy, tzn. i uživatele výsledků analýz viditelnosti [17]. 

 



Václav Kajgr: Modelování vlivu vegetace na viditelnost území 

2016  9 

 

Chyby výpočetních algoritmů 

Chyby mohou být do modelu zavedeny také pomocí algoritmů, které se používají 

v rámci samotné analýzy. Koncepčně si algoritmus spočítá, zda je jeden bod viditelný 

z jiného kontrolního bodu. Jedná se o jednoduchý výpočet, který je ovšem v rámci 

jednotlivých GIS balíčků řešen různými způsoby. Hlavní problém se týká především linie 

pohledu a problém s identifikací překážek na linii pohledu. Řešení problémů je z velké 

části závislé na použitém modelu terénu případně povrchu v rámci dané analýzy. Je známo 

málo informací o konkrétních algoritmech viditelnosti, které jsou používány v běžných 

komerčních GIS balíčcích. Díky tomuto nedostatku (chybějící dokumentace) je těžké 

poznat silné a slabé stránky některých algoritmu u komerčního softwaru. Fisher [18] 

doplňuje, že algoritmy pro výpočet viditelnosti mohou být také negativně ovlivněny 

chybami vyplývající z plovoucí desetinné čárky v běžných počítačových procesorech 

a operačních systémech. Díky novějším OS a počítačovým hardwarům se pravděpodobně 

tyto zdroje chyb zmenšily. Nicméně plovoucí desetinná čárka je chyba, která je vždy 

přítomná a může potenciálně ovlivnit jakýkoliv algoritmus. 

4.2 Specifické přístupy k modelování viditelnosti skrz vegetaci 

Samotnou viditelnost skrz vegetaci lze ovlivnit mnoha faktory. Mezi základní faktory 

lze zařadit například prostupnost vegetace, která je ovlivněná především ročním obdobím, 

kdy v zimě vegetace opadává, a mění tak svou propustnost. Dále také záleží na druhu 

vegetace, jelikož každý typ flóry má jinak hustý porost a jiný tvar, a proto je potřeba  

i dle typu flóry uvažovat o rozmanitých možnostech propustnosti vegetace. 

4.2.1 Snižování viditelnosti s rostoucí vzdáleností  

Ogburn [1] upozorňuje především na limity lidského zraku, a také na fakt, 

že v případě zkoumání viditelnosti nesmí být ignorována vzdálenost. Neomezená 

viditelnost by mohla vést k nadhodnocení výsledků. Opačná situace nastává, pokud 

omezíme viditelnost pouze na určitou vzdálenost, ovšem s tím rozdílem, že výsledky jsou 

podhodnoceny. V obou případech vznikají situace, které nejsou korektní a Ogburn [1] 

navrhuje využití fuzzy logiky. 
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Pojem fuzzy lze přeložit jako: neostrý, nejasný, vágní. Fuzzy lze chápat také jako 

víceznačnost, což umožňuje využít nejednoznačné hranice. V reálném světě nejsou 

využívány vždy ostré hranice, a proto je fuzzy vhodným přístupem například  

i pro viditelnost, jelikož se často využívá pojmů jako: částečně viditelný, viditelný 

za určitých podmínek, apod. „Základní předností fuzzy logiky je schopnost matematicky 

podchytit informace vyjádřené slovně“ [19].  

Fuzzy přístup nabízí odlišný náhled na viditelnost. S tímto přístupem se pohybujeme 

na určitém intervalu hodnot, což umožňuje získat kvalitativně rozdílnou informaci, než 

pouhé definování viditelný/neviditelný [10]. 

Je potřeba si uvědomit, že je nutné pracovat s vágními daty, jelikož používání dat, 

která jsou ostře ohraničena, zkreslují a do jiné míry idealizují reálný svět.  

Fisher [5] se ve svých studiích zmiňuje o možnosti fuzzy viditelnosti, která řeší 

skutečnosti, týkající se viditelnosti s narůstající vzdálenosti na určité stupnici jasnosti 

rozpoznat sledované objekty. Podotýká také to, že stejné objekty zájmu mohou, 

ale nemusí, být rozpoznány stejným pozorovatelem za různých povětrnostních podmínek. 

Stejně tak v případě stejných podmínek, ale různých pozorovatelů. Variabilita je řešena 

s pomocí fuzzy množin, kdy je vygenerována viditelnost na určité stupnici na rozdíl 

od booleovského členění na viditelné a neviditelné objekty z místa pozorovatele. Členění 

pomocí fuzzy viditelnosti si lze představit například tak, že jsou určeny určité stupně 

viditelnosti či rozeznatelnosti. Může se tady určit úroveň viditelnosti/rozeznatelnosti, 

v rozmezí od 1, která charakterizuje jasně viditelný objekt do 0, která charakterizuje to, 

že objekt není viditelný. Úroveň mezi 0 a 1 lze charakterizovat například jako Rášová [20] 

„objekt je obvykle viditelný“, „objekt je někdy viditelný“ a „viditelný za velmi příznivých 

podmínek“.  
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Obrázek 3: Proměnná vzdálenosti – fuzzy logika 

Zdroj: [1] 

Pozn.: 𝑏1 je vzdálenost, ve které má pozorovatel ostrou viditelnost (hodnota viditelnosti = 1), 

𝑏2 je vzdálenost od 𝑏1 do bodu, kde je objekt viditelný s úhlem nižším než je rozlišovací schopnost lidského 

oka [1]. 

Hodnotu parametru 𝑏1lze zvolit libovolně, ovšem jak uvádí Rášová [10] dle předchozích 

výzkumů je vhodné přednastavit tuto hodnotu na 1 000 metrů.  

Dle následujícího vztahu lze určit parametr 𝑏2: Z toho lze odvodit: 

𝑏2 =
h

2 tan (
𝛽

2
)
 

Pozn.: β je pozorovací úhel, h velikost objektu. 

Hodnota pozorovacího úhlu se obvykle stanovuje na 1 úhlovou minutu, protože to, 

co je pozorováno pod menším úhlem (tzn. je menší) je již pro člověka nerozeznatelné. 

Je důležité si uvědomit, že fuzzy viditelnost nemusí platit vždy v určité oblasti 

kontinuálně. Přístup fuzzy viditelnosti nabízí způsob, jak hodnotit úroveň 

viditelnosti/rozpoznatelnosti objektu na určitou vzdálenost. Nejasné hodnoty mohou být 

dále interpretovány se znalostí podmínek prostředí a vlastností cíle [5]. 

4.2.2 3D model stromu 

Llobera [4] ve své studii prezentuje nový algoritmus viditelnosti, jehož cílem 

je kalkulace pravděpodobné viditelnosti území v přítomnosti vegetace.  
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Do současnosti nebyla této limitaci věnována dostatečná pozornost. Nový algoritmus 

je založen na matematických principech rozpracovaných v díle Beer- Lambert Attenuation 

Law (Lambertův-Beerův zákon útlumu) a fyzikálních zákonech, které jsou postaveny 

na útlumu průchodu světla skrze prostředí. 

Současně Llobera [4] přichází s inovací, která představuje použití 3D modelu 

jednotlivých stromů. Znamená to, že nad základní parametry viditelnosti tento Lloberův 

algoritmus vyžaduje také 3D model stromů a rostlin, vrstvu určující prostorové rozptýlení 

a hustotu vegetace na sledovaném území. Díky proměnlivosti veličin a také díky tří 

dimenzionálnímu modelu, který reprezentuje vegetaci, se tento model jeví býti vhodným 

ke zkoumání vlivu, který vegetace na viditelnost může mít [4]. 

Llobera [4] také poznamenává, že se viditelnost se vzrůstající vzdáleností nesnižuje 

lineárně ale exponenciálně. Některé předpoklady, kterými se řídí Lambertův zákon, nejsou 

v Lloberově modelu striktně dodrženy, ovšem model splňuje hlavní zásady Lambertova 

zákona a následující popis je na nich postaven. Pro zjednodušení popisu bude princip 

vysvětlen na příkladu, kdy existuje pouze jeden typ stromů, a pozorovatel a místo (oblast) 

zájmu jsou ve stejné výšce. Ve směru pohledu je strom rozřezán na n kolmých řezů, které 

dohromady dávají šířku stromu. Každý řez má nadefinovanou propustnost v rámci profilu. 

 

Obrázek 4: Princip Lambertova zákona 

Zdroj: [4] 

Poznámka: levá část obrázku představuje sadu vertikálních řezů, pravá část obrázku představuje jeden řez. 

Jednotlivé díry reprezentují průchodná místa.  
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Pravděpodobnost, že cílová oblast je viditelná odpovídá náhodě, že jakýkoliv 

paprsek linie pohledu v rámci svazku linií pohledů projde bez kontaktu s překážkou (sadou 

vertikálních řezů stromem), tzn., že v cestě paprsku linie pohledu nebude stát žádná 

vegetace. Skutečnost je taková, že svislé uspořádání vegetace podél linie pohledu 

je málokdy konstantní a v některých případech paprsek linie pohledu zachytí vegetaci 

částečně, nebo v různých místech v závislosti na nadmořské výšce. Pokud chceme 

odhadnout pravděpodobnost, že je cíl viditelný, počítáme s podílem, kolika pláty paprsek 

neprojde vůči celkovému množství plátů.  

Aproximujeme tedy výpočet pravděpodobnosti tak, že se délka linie paprsku rozdělí 

na analogické řezy. Dle Lambertova zákona musí být řezy dostatečně tenké, aby neležely 

dva stromy v rámci jednoho řezu vedle sebe. Pro tyto účely se stanoví průměr koruny 

určitého druhu stromu, viz obrázek č. 5 [4]. 

 

Obrázek 5: Model průměru stromu ve 3D pro určení parametru Δx 

Zdroj: [4] 

Lambertův zákon předpokládá, že částice, které tvoří materiál, jsou náhodně 

rozdělené, a že jejich počet je více či méně konstantní, i když to není úplně pravda 

v případě vegetace [4]. 
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Poměr blokované plochy vegetací z celkového průřezové plochy linie pohledu lze 

odhadnout dle vztahu: 

∅(𝑥) =
𝛼 ∗ Δx ∗ ρ(x) ∗ β(x, z)

𝛼
 

kde  

𝛼 – průřez linie pohledu v libovolném místě. 𝛼 = w * h (w = šířka, 

h = výška) 

Δx –  ekvivalentní počet stromů nalezených v jednom řezu 

ρ(x) –  hustota vegetace 

β(x, z) –   oblast uvnitř 𝛼, která je blokována stromy, které se nacházejí 

v určité vzdálenosti od pozorovatele. 

 

Obrázek 6: 3D model stromu 

Zdroj: [4] 

Lze tedy shrnout, že nový algoritmus rozšiřuje stávající analýzy viditelnosti 

o povahu vegetace (přes 3D model), hustotu, prostorové rozložení. Llobera [4] v závěru 

své studie dodává, že model nebyl prozatím testován empiricky. Algoritmus může být 

do budoucna upraven tak, aby pracoval s různými typy vegetace a jejich hustotou. Mohl by 
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být také rozšířen o náhodné verze trojrozměrných modelů reprezentující každý druh 

stromu (zavedením náhodné změny v listí a velikosti). Současně by algoritmus mohl klást 

větší váhu na vegetaci nejblíže k pozorovateli.  

4.2.3 Metoda Monte Carlo 

Metoda slouží k simulacím a zkoumání chování komplexnějších modelů. Monte 

Carlo se využívá pro odhad neznámých pravděpodobností. Hendl [21] popisuje metodu 

Monte Carlo tak, že s její pomocí lze řešit jak pravděpodobnostní, tak i deterministické 

typy úloh a že samotná metoda funguje na principu simulace zkoumaného jevu. Tzn., 

že v případě modelování viditelnosti skrz vegetaci mockrát opakujeme tento proces 

a jednotlivé dílčí pravděpodobnosti jsou odhadnuty na základě relativních četnosti daného 

jevu.  

Mezi hlavní výhody patří jednoduchá implementace. Naopak vzhledem k tomu, 

že základní stavební kámen celého algoritmu představuje náhoda, tak přesnost 

nepředstavuje nejsilnější stránku metody Monte Carlo. Aby bylo dosaženo vyšší přesnosti 

samotného výsledku o jeden řád, bylo by potřeba zvýšit počet simulací minimálně o dva 

řady [22]. 

Monte Carlo s pseudonáhodnými čísly 

U metody Monte Carlo jsou na vstupu náhodné čísla. Jelikož v rámci této diplomové 

práce bude metoda Monte Carlo využívána ke zpracování propustnosti vegetace, která 

je v určitém intervalu (0 – 100 %), budou na vstupu využívána pseudonáhodná čísla. 

Znamená to tedy, že metoda nebude pracovat s náhodnou proměnou, ale s pseudonáhodnou 

proměnnou, která bude dána propustností vegetace.  
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Obrázek 7: Metoda Monte Carlo s pseudonáhodnými čísly 

4.2.4 Obtížně implementovatelné faktory 

Mezi faktory, které je obtížné jakkoli implementovat do výpočetních algoritmů patří 

zejména environmentální faktory. Jak poznamenává Ogburn [1], skutečnosti týkající 

se environmentálních limitů je velmi obtížné zakomponovat do samotného algoritmu 

(modelu). Zejména se jedná o světelné podmínky, které jsou v průběhu dne, ale i ročního 

období, různé vzhledem k poloze slunce na obloze. Další environmentální limit 

představuje rozptyl světla. Rozptyl je způsoben molekulami vzduchu a dalšími částicemi, 

které jsou ve vzduchu přítomny (aerosoly). Mnoho komponent, které způsobují rozptyl 

světla a absorpci světla je variabilních, protože mohou být ovlivněny, jak lidskou činností 

(zplodiny v ovzduší, smog), tak také povětrnostními podmínkami či ročním obdobím. 

Výčet proměnných u environmentálních limitů je značně specifický a rozmanitý, a proto 

tyto environmentální limity není příliš reálné do modelu implementovat.  

4.3 Možnosti získání informací o vegetaci 

Potenciálních zdrojů dat je hned několik. Na začátek je vhodné zmínit rozdělení 

možností, jak data získat. Za základní rozdělení lze brát rozdělení dat na primární 

a sekundární zdroje dat. Možnost získat informace o vegetaci přinášejí oba zdroje, ovšem 

rozdíl je v aktuálnosti těchto dat.  
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Za primární zdroje dat lze považovat geodetická měření, fotogrammetrická měření, 

dálkový průzkum Země, globální polohové systémy či terénní průzkum. Obecně lze říct, 

že primární zdroje dat jsou získávány přímým měřením. Sekundární informace jsou 

zahrnuty především v kartografických podkladech. Jedná se především o papírové 

podklady, které byly získány měřením a následně vhodným postupem převedeny 

do prostředí GIS, například pomocí digitalizace [23]. 

Mezi základní vlastnosti, které výběr zdroje dat mohou ovlivnit, patří zejména: 

aktuálnost dat, prostorové rozlišení, licence, autorská práva, formát dat, metadata 

a především cena. Existují zdroje dat, které jsou k zakoupení od komerčních firem, 

a to buď jako standartní produkt společnosti, či na základě specifických požadavků může 

komerční firma například nalétat požadované území a dodat tak zákazníkovi produkt dle 

jeho přání a požadavků. Naopak existují také společnosti, které nabízejí své služby/data 

volně a uživatel za poskytnutí neplatí. Zde si ovšem uživatel nemůže klást přehnané nároky 

na poskytovaná data. 

V dalších podkapitolách budou detailně popsány jednotlivé vybrané zdroje 

prostorových dat, které je možné využít k získání informací týkajících se vegetace, 

ať už se jedná o podrobné informace z terénního průzkumu, či informace z dálkového 

průzkumu Země, které přinášejí souhrnné informace pro rozsáhle oblasti. 

4.3.1 Dálkový průzkum Země 

Dálkový průzkum Země představuje vhodný a do určité míry nezastupitelný nástroj, 

jelikož slouží k hodnocení a zkoumání stavu a vývoje krajiny. Snímky z DPZ mohou být 

využívány např. při územním rozvoji, výstavbě, v lesnictví a zemědělství [24]. 

Letecké snímky jsou získávány konvenční metodou, jedná se tedy o fotografické 

snímky, které vznikají v jednom okamžiku. Záznam je realizován především z letadla, kdy 

jsou snímky pořizovány v řadě, buďto s podélným překrytím, nebo s příčným 

překrytím [25]. 
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Obrázek 8: Překryt leteckých snímků 

Zdroj: [25] 

Letecké snímky lze získat v různých velikostech snímků, kdy například pomocí 

digitální letecké kamery Microsoft Vexcel UltraCam EAGLE lze získat snímky o velikosti 

20 010 x 13 080 pixelů. Samotné rozlišení snímků je ovlivněno výškou letu, kdy při letové 

výšce 500 metů lze získat pixely o velikosti 2,9 cm. Při letové výšce 300 lze pořídit snímky 

s velikostí pixelů 1,8 cm [26]. 

Naopak družicové snímky jsou získávány zpravidla pomocí nekonvenční metody, 

tzn., že je záznam realizován pomocí skeneru [27]. 

Pomocí metody DPZ lze získat družicová data s velmi vysokým rozlišením. 

Rozlišení družicových snímků je ovlivněno zejména tím, zda se jedná o panchromatické 

či multispektrální data. Obecně lze říci, že panchromatické (černobílé) data dosahují 

lepšího rozlišení. Pro panchromatická data lze získat data s rozlišením až 0,5 m (družice 

Worldiew-2). Naopak u multispektrálních dat lze získat rozlišení 1,84 m (družice 

Worldiew-2). Polohová přesnost u družicových snímků se pohybuje v intervalu  

od 25 – 6,5 m, kdy nejvyšší polohou přesnost získáme opět pomocí družice Worldiew-2. 

Dalšími důležitými parametry jsou počty spektrálních pásem (1 - 220) a velikost scény, 

kdy u dat s velmi vysokým rozlišením lze získat scénu o nejmenší velikosti 7x7 km [28]. 
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Výhody 

Mezi obecné výhody ať už družicových či leteckých snímků patří zejména výška 

letu, se kterou souvisí také velikost území, které je zaznamenáno v jednom okamžiku [27]. 

Výhodou u družicových snímků je opakovatelnost, kdy stejný snímek je možné 

získat v intervalu od 3 dní do 20 dní. Jako výhodu lze brát také možnost volby oběžné 

dráhy, kdy lze zvolit slunečně synchronní dráhu, která zaručuje měření území vždy 

za stejných podmínek Slunce, či geostacionární dráhu, která nám naopak umožňuje 

sledovat stále stejné území povrchu Země. Jako obrovskou výhodu lze brát přístup 

k družicovým snímkům ihned po měření [27]. 

Naopak výhodou leteckého měřického snímku (LMS) je, že umožňují získat 

informace o určitém území zemského povrchu v krátkém čase. Největší výhody leteckého 

snímkování jsou především relativně nízké náklady na pořízení snímků, pohotovost 

týkající se změn podmínek letu v souvislosti s nároky a potřebami, které jsou na snímky 

kladeny (detailnost snímku) [27]. 

Pomocí metod, mezi které patří rektifikace obrazu, klasifikace či post-klasifikační 

úpravy lze získat důležité informací o vegetaci. Například Jeřábek [29] zmiňuje, že snímky 

v oblasti lesnictví nacházejí využití při určování hranic lesních porostů. Další využití 

v lesnictví naleznou snímky při identifikaci jednotlivých druhů porostů či stáří porostu. 

Pomocí snímků lze určit také hustotu vegetace, získat informace o poloze stromů 

či informace o střední výšce stromů. 

Výše zmíněné výhody DPZ jsou pro mapování vegetace či obecně pro lesnictví 

vhodné. Ovšem je třeba mínit také nevýhody. Zásadní nevýhodou je především nutnost 

experta na oblast DPZ či znalce na lesnictví, aby mohly být charakterizovány například 

jednotlivé druhy porostů. Využití dat z DPZ pro analýzy viditelnosti tak představuje 

množství času strávené následným zpracováním surových dat získaných 

z ať už z družicových či leteckých obrazových záznamů.  
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       Obrázek 9: Ukázka leteckého měřického snímku      Obrázek 10: Ukázka satelitního obrazového záznamu 

          Zdroj: [30]                Zdroj: [31] 

4.3.2 LIDAR  

Laserové skenování (LIDAR – Light Detection and Ranging) je stále využívanější 

metoda mapování, kterou lze využít pro mapování vegetace, 3D modelů měst, staveb 

či budov. Princip laserového skenování je založen na dálkoměrném měření, kdy se svazek 

paprsků odráží od povrchu Země či od objektů na zemském povrchu. V okamžiku, kdy 

je odesílán svazek paprsků je zapotřebí znát polohu skeneru, a současně také směr, kterým 

je tento svazek paprsků vysílán. Pomocí senzoru se zaznamenává doba mezi odesláním 

svazku paprsků a přijetím odražených paprsků zpět na senzor [32]. 

V současnosti lze brát LIDAR jako technologii, která získává jedny z nejpřesnějších 

3D dat. Tato přesnost je dána schopností průniku svazků laserových paprsků přes 

vegetaci [33]. 

Výhody 

Výhoda této metody je v tom, že na základě šířky laserového paprsku se odráží 

od každé vrstvy na zemském povrchu. Tato schopnost se nejvíce projeví u vegetace, kdy 

získáme nejen odraz koruny stromů, ale také jednotlivých pater a samozřejmě také 

samotného terénu. Této výhody je využíváno také při mapování budov, kdy jsou 

detekovány ostré hrany jednotlivých staveb [32]. 
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Výhodou této metody může být v případě využití vhodného programového vybavení 

či vhodné nadstavby automatické rozpoznání jednotlivých stromů (druhového složení). 

Dále lze na základě několikanásobného odrazu laserového paprsku získat informace 

o výšce a šířce koruny stromů a případně také o tloušťce koruny stromů či poškození 

stromů. Přesnost je obecně závislá na tom, jak husté mračno bodů máme k dispozici. Tato 

hustota mračna je dána výškou letu, překrytím pásů a typem použitého skeneru. Je možné 

získat data s jednotkami, ale i s desítkami bodů na m2 [34]. 

Výhodu také představuje to, že velká část práce, kterou představuje jak proces 

měření, tak také samotné zpracování získaných dat je realizována z velké části 

automatizovaně.  

Jako nevýhodu lze zmínit potřebu disponovat programovým nástrojem, který 

umožňuje komplexně zpracovat. Jak uvádí Dolanský [35], není příliš vhodné využívat 

CAD programů, které nebyly primárně navrženy pro práci s mračnem bodů. Samotné 

načtení dat může v CAD programech způsobit i mnohahodinové čekání, což prakticky 

znemožňuje jakoukoli následnou efektivní práci s daty. 

 

Obrázek 11: Ukázka snímku z LIDAR 

Zdroj: [36] 
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4.3.3 Terénní průzkum s využitím GNPS 

Terénní průzkum je důležitý zdroj poznatků. Díky terénního průzkumu lze získat 

detailnější údaje, které se nedají získat jinou metodou. Sběr dat v terénu může být zaměřen 

kvalitativně či kvantitativně. Kvalitativní směr zajišťuje získání dat, týkajících 

se specifických podmínek v daném místě, které mohou být podloženy například 

fotografiemi. Kvantitativní sběr lze charakterizovat jako sběr dat týkající se určitých jevů 

či geografických objektů [37].  

Při terénním průzkumu je využíváno GPS přístrojů, pomocí kterých jsou ukládány 

zaměřené souřadnice jednotlivých stromů. „GNPS umožňují uživateli trojrozměrné určení 

polohy na bází rádiových signálů přenášených z družice“ [38]. 

Zaměřeným objektům (vegetaci) v terénu mohou být přiřazeny kromě polohy i další 

atributy jako: druh, zdravotní stav, průměr, výška a další atributy dle potřeby. Využití 

terénního průzkumu má nenahraditelnou roli pro fyzickou geografii. Terénní průzkum lze 

hodnotit jako finančně i časově náročný [37]. 

4.3.4 Pasportizace 

Pasportizace je činnost, která se zaměřuje na získání komplexního souboru 

ověřených informací o aktuálním technickém či kvalitativním stavu objektů zájmu. 

Abychom mohli správně hospodařit s majetkem, je právě tato pasportizace důležitá, slouží 

nám jako úplná a přehledná evidence, pomocí které dokážeme předměty lokalizovat. 

Pasportizaci lze také nazvat jako technickou inventuru aktuálního stavu, či získávání 

strukturovaných informací o reálných objektech [39].  

Pasporty, které se vytvářejí právě v rámci pasportizace, vznikají na základě 

dostupných mapových podkladů a terénních průzkumů s využitím moderní techniky. 

Výstupem jsou digitální mapy, které obsahují zaevidované prvky s grafickou reprezentaci, 

a současně také popisnou část těchto prvků.  

Pasportizace se zabývá celou řadou pasportů, mezi které patří také pasporty zeleně. 

Výstupem pasportizace jsou tzv. pasporty, které jsou obvykle dostupné elektronicky.  
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Pasport zeleně 

Patří mezi základní typ inventarizace ploch a prvků ve veřejně přístupné zeleni obcí 

a měst. Jde především o kvantitativní typ evidence, kdy se zjišťují zejména rozlohy ploch 

a počty prvků, kdežto informace týkající se kvality prvků jsou zaznamenávány pouze 

okrajově. Pasport zeleně je ucelený podklad pro ocenění majetku, plánování, zadávání 

údržby a rekonstrukci ploch zeleně. Základem pasportizace je určení biologických 

a technických prvků (umístěných na vegetaci) a jejich lokalizace. Nedílnou součástí je také 

přesná výměra a zhodnocení kvality stávajících ploch. Pomocí pasportu zeleně získáte 

údaje o výměrách ploch (trávníky, květinové záhony, živé ploty) i o počtech jednotlivých 

prvků (stromy, keře) [40]. 

Evidované prvky v rámci pasportizace zeleně jsou [40]: 

Bodové prvky: 

- Solitérní stromy, 

- solitérní keře,  

- skupiny stromů a keřů, 

- mobilní zeleň, 

- umělecké prvky. 

Plošné prvky: 

- Plochy trávníků, 

- plochy keřových skupin, 

- plochy a výšky živých plotů, 

- plochy okrasné zeleně. 

Kde získat informace o zeleni?  

K informacím o vegetaci se lze dostat například pomocí mapových portálů měst. 

Problém je s veřejnou přístupností těchto portálů. Některá města mají vlastní veřejně 

dostupné portály s podrobnými informacemi týkající se veřejné zeleně. Příkladem může 

být například Opava či některé městské části Prahy. Ostatní velká města (Brno, Ostrava aj.) 

nemají informace o vegetaci veřejně přístupné, přesto jimi disponují [41]. 
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Další možnost, jak získat informace týkající se zeleně mohou vést na webové stránky 

obce/města, kde lze kontaktovat příslušné oddělení. Např. oddělení geografických 

informačních systémů, pod které by měly pasporty spadat.  

Pro základní informace o plochách městských parků či plochách veřejné zeleně lze 

využít podkladů územního plánování, ovšem územní plánování neposkytne uživateli žádné 

informace, které jsou v rámci pasportu zeleně dostupné. Z podkladů územního plánování 

lze získat pouze informace o tom, jak je která plocha v rámci území využívána.  

Inventarizace dřevin představuje další velmi podrobný zdroj informací o vegetaci. 

Při samotné inventarizaci jsou zaznamenávány na základě požadované detailnosti zejména 

následující atributy: průměr a obvod kmene, výška stromu, fyziologické stáří, zdravotní 

stav [42].  

Jelikož inventarizace zeleně je realizována na základě iniciativy obcí a měst, jedná 

se pouze o zeleň, která je pod správou obce a nelze z těchto zdrojů dat získat informace 

o zeleni, resp. vegetaci mimo obce.  

4.3.5 Informace o stavu lesů 

Data o lesích lze získat především od Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, který 

spadá pod Ministerstvo zemědělství České republiky. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 

zajišťuje národní inventarizaci lesů, která probíhá přímo v terénu a poskytuje základní 

informace o stavu lesů. Cílem národní inventarizace lesů je získat souhrnné údaje o stavu 

lesů. Dalším zdrojem informací mohou být oblastní plány rozvoje lesů. Tyto data jsou 

získávána odborníky přímo v terénu. Při průzkumu je evidováno poškození porostu 

(sněhem, polomem), pronikání invazivních druhů rostlin do lesa a řada dalších detailních 

informací. Dále lze získat souhrnná data týkající se stavu lesa, která vycházejí z platných 

lesních hospodářských plánů a osnov. Tyto data lze získat v podobě databáze a jsou 

vztažena k územnímu členění. Z těchto dat lze získat například informace o porostních 

plochách jednotlivých dřevin a střední věk dřevin [43].  
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5 NÁVRH REALIZACE 

V následujících podkapitolách jsou popsány základní informace týkající se použitých 

dat, dále informace týkající se zkoumané oblasti, návrh samotného nástroje a v neposlední 

řadě jsou zde popsány nástroje, které byly v rámci diplomové práce využívány. 

5.1 Použitá data 

Použitá data se skládají z bodových vrstev vegetace a výškového bodového pole, 

dále polygonových vrstev budov VŠB-TUO a lesů. Vrstva bodového výškového pole byla 

vygenerována a následně byla u jednotlivých bodů nastavena správná nadmořská výška. 

Původně pravidelné výškové bodové pole bylo upraveno a přizpůsobeno terénu. Tzn., 

že v oblastech, kde byl terén členitější, byla síť bodů zhuštěná, a naopak v oblastech, kde 

byla konstantní nadmořská výška, byly výškové body smazány. Bodová vrstva vegetace 

(stromy, keře) byla získaná z více zdrojů dat. Část dat byla sesbíraná studenty terénním 

průzkumem, část dat byla získána z ortofoto snímků a zbylá část pomocí laserového 

skenování. Polygonová vrstva budov areálů VŠB-TUO vznikla na základě aktualizace 

digitální mapy areálu VŠB-TUO. Data budov byla změřena pomocí geodetického měření 

s využitím totální stanice. Jedná se o 3. třídu přesnosti získaných dat, což představuje 

přesnost v intervalu od 0,08 – 0,14 metrů.  

Pro samotné analýzy viditelnosti, tvorbu DMR a DSM byly využity vrstvy vegetace, 

výškových bodů a vrstvy budov. Konkrétně šlo o bodové vrstvy, které mapovaly stromy 

a keře. Dále se jednalo o polygonové vrstvy lesů a budov.  

Všechny výše zmíněná použitá data byla získána od Institutu geoinformatiky, 

případně byla data získána na základě spolupráce s Institutem geodézie a důlního měřictví. 

Na přípravě těchto dat se autor nepodílel. 

Přestože byla data sesbíraná v terénu v roce 2005, nelze je považovat pro tuto 

diplomovou práci za stará, jelikož využitá data slouží pouze jako trénovací data pro vývoj 

nástroje k modelování vlivů vegetace. Cílem práce je zkoumat a zdokonalit modelování 

vlivu vegetace na viditelnost území, a pro tuto analýzu jsou data dostačující.  

Viditelnost v území je zkoumána v areálu VŠB – TUO a v jeho nejbližším okolí. 

Oblast se nachází v městské části Ostrava – Poruba. Jedná se o oblast o rozloze přibližně 
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5 km2, na které jsou rozmístěny budovy školy a ostatní budovy patřící pod správu  

VŠB – TUO.  

5.2 Programové vybavení 

Veškerá činnost spojená s praktickou realizaci diplomové práce byla realizována 

pomocí komerčního softwaru od společnosti ESRI v ArcMapu 10.3.,ve kterém 

byl vytvořen DMR a DMP. Součástí ArcMapu je také aplikace Model Builder, která 

umožňuje vytvářet vlastní modely. Model Builder umožňuje vytvořit sekvence po sobě 

následujících úkonů, které jsou vybrány z ArcToolboxu, což umožňuje zautomatizovat 

celý proces modelování. Jedná se tedy o velmi efektivní nástroj, který je výhodný 

především pro svou rychlost a zároveň jednoduchost. Dále byl využit nástroj ArcCatalog, 

pomocí kterého byly vytvořeny nové atributy a doplněny jednotlivé záznamy k příslušné 

vegetaci. Pro další grafickou práci byl využit nástroj ArcScene od společnosti ESRI, 

pomocí kterého byl vytvořen výsledný snímek modelování vegetace ve 3D pro lepší 

znázornění získaných výsledků. Pro práci, která byla spojena s psaním a formátováním 

textu, byl využit MS Word 2013. 

5.3 Návrh nástroje 

Při návrhu nástroje byly využity poznatky autorů, kteří se problematikou analýz 

viditelnosti zabývají. Samotný nástroj je souhrnem vícera metod, které byly 

implementovány do jednoho výsledného modelu.  

Navržená metoda Monte Carlo s pseudonáhodnými čísly byla implementována 

do modelu k řešení vlivů propustnosti vegetace. Pomocí rastru propustnosti byl stanoven 

počet výpočtů (opakování), který se bude v modelu provádět pomocí DMT bez vegetace 

a počet výpočtů, který se bude realizovat s pomocí DMT s vegetací. Na základě těchto 

výpočtů byl získán pro každý cyklus výsledný povrch (s vegetací či bez vegetace), 

na kterém se realizovaly další výpočty s cílem získat pravděpodobnou propustnost napříč 

vegetaci.  
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Obrázek 12: Ukázka DMT s vegetací   Obrázek 13: Ukázka DMT 

V rámci návrhu byla také využita myšlenka snižování viditelnosti s rostoucí 

vzdálenosti. K naplnění myšlenky byla využitá implementace fuzzy logiky. Pro fuzzy 

logiku byla stanovena hranice ostré viditelnosti a současně také vzdálenost, do které 

viditelnost postupně klesá dle fuzzy příslušnosti. 

 

Obrázek 14: Ukázka principu fuzzy viditelnosti 

Zdroj: [1] 

Dále byla navrhnuta metoda, pomocí které by byla snižována viditelnost mezi 

jednotlivými stromy. Pro implementaci této metody byla navržena funkce šíření, která 

by měla za jednotlivými překážkami (stromy) snížit o stanovenou hodnotu (propustnost) 
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viditelnost až po další strom ve sledované oblasti. Pro názornější vysvětlení metody byl 

vytvořen ilustrační obrázek, kde hodnoty viditelnosti jsou pouze orientační a v případě 

využití budou hodnoty podloženy matematickými výpočty. 

 

Obrázek 15: Ilustrační obrázek principu snižování viditelnosti mezi vegetací 

Souhrnně vytvoří výše popsané metody finální rastr, který představuje 

pravděpodobnost, s jakou pozorovatel uvidí napříč vegetací v rámci pozorované oblasti.  

Nástroj bude dostupný ve standartním GUI jako ostatní implicitní nástroje v prostředí 

ArcMap. Součástí nástroje bude také nápověda, pomocí které uživatel nastaví všechny 

potřebné parametry nástroje.  

 

Obrázek 16: Ukázka implementace dílčích výsledků  
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6 PRAKTICKÉ ZPRACOVÁNÍ 

V této kapitole jsou shrnuty veškeré činnosti, které byly v rámci praktické části 

diplomové práce realizovány, a které vedly k naplnění cílů dle zadání práce. 

V následujících kapitolách jsou popsány činnosti týkající se přípravy dat, tvorby nástroje 

a sepsání dokumentace. 

6.1 Příprava dat 

Samotné tvorbě nástroje pro modelování vlivu vegetace předcházela příprava dat. 

V rámci přípravy bylo nezbytné vytvořit DMR. Pro tvorbu DMR byla využita bodová 

vrstva, která obsahovala téměř 13 000 bodů v areálu VŠB-TUO a nejbližším okolí. 

Nejprve byl pomocí IDW (Inverse Distance Weighing – metoda inverzních vzdáleností) 

vytvořen rastr se střední chybou interpolace (RMS) 0,48.  

Dále u všech vektorových vrstev, které se týkaly vegetace (stromy, keře, lesy) byl 

zkontrolován a doplněn atribut vzrůstu. Tam, kde nebyl vyplněn (méně než 1% záznamů) 

daný atribut vzrůstu, byl pomocí kvalifikovaného odhadu doplněn tak, aby charakterizoval 

výšku jednotlivých stromů, keřů či lesa v terénu. Kvalifikovaný odhad byl realizován 

po terénním průzkumu v dané oblasti. 

Následně byly všechny vektorové vrstvy (stromy, keře, lesy, budovy VŠB-TUO) 

převedeny do rastrové podoby pomocí funkcí Polygon To Raster - v případě polygonů 

a Point To Raster - v případě bodů, kde do pole Value field byl vložen atribut výšky prvků 

(vegetace, budov). Tímto se vytvořily rastry, které mají hodnoty (výšku) pouze v pixelech, 

ve kterých existovaly prvky ve vektorové vrstvě. 

Pomocí reklasifikace byla převedena hodnota NoData na hodnotu 0,  

tak aby pro buňky bez vegetace byla nastavená nulová výška vegetace. 

Současně bylo potřeba nastavit přes Environments oblast zájmu, aby výsledný rastr 

nebyl ořezán pouze na oblast okolo vstupní vrstvy s výškami budov či vegetace. 

Pomocí Raster Calculator byly sečteny výšky překážek, které představují budovy 

i vegetace a byly vytvořeny dva DEM, kdy u prvního se k DMT přičítala pouze výška 

budov. U druhého DEM byla k DMT připočtena výška budov a také výška vegetace. 

Důvod, proč byly vytvořeny dva DEM, byl ten, že v případě, kdy je realizován výpočet 
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v místě, kde není žádná vegetace, je využíván pouze DEM s výškami budov, ale v případě, 

když je výpočet realizován v místě, kde je určitá hodnota propustnosti, je využit DEM 

s výškami budov a také vegetace. Pomocí výše zmíněného postupu byly vytvořeny první 

dva vstupy potřebné pro realizaci analýzy viditelnosti napříč vegetací. Dále bylo potřeba 

vytvořit rastr propustnosti vegetace, a místa pozorování, tedy místa, odkud se viditelnost 

počítá.  

Tvorba rastru propustnosti se týkala všech vrstev vegetace. Proto u těchto vrstev byl 

vytvořen nový atribut propustnost. U polygonové vrstvy byla pouze přidána hodnota 

propustnosti, které byla pomocí kvantifikovaného odhadu stanovena na 0 %.  

V případě vrstvy s keři byla propustnost stanovena na základě výšky keře 

a na základě objemu, a to opět s pomocí kvalifikovaného odhadu. Propustnost byla 

stanovena cíleně v co nejširším intervalu tak, aby bylo možné sledovat, jak se mění 

propustnost za jednotlivými stromy, a ověřit tak funkčnost vytvořeného nástroje. 

Tabulka 1: Stanovení propustnosti keřů 

Keře 

Výška (m) Propusnost (%) 

0,00 - 1,00 80 

1,01 - 1,50 50 

1,51 - 2,00 40 

2,01 - 4,00 30 

4,01 - 5,00 10 

V případě stromů bylo potřeba rozlišit, zda se jedná o stromy listnaté či jehličnaté. 

Pomocí existujících atributů Druh cs a Poznamka byly záznamy rozděleny na listnatou 

a jehličnatou část stromů do nově vytvořeného atributu STROM. Pomocí atributu VZRUST 

byla u jehličnaté části stromů stanovaná propustnost stromů.  

Tabulka 2: Stanovení propustnosti jehličnatých stromů 

Jehličnaté stromy* 

Výška (m) Propustnost (%) 

1,01 - 2,00 80 

2,01 - 4,00 50 

4,01 - 8,00 40 

8,01 - 12,00 60 

12,01 - 15,00 70 

15,01 - 22,00 70 
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Poznámka: * Mezi jehličnaté stromy patří smrk, douglaska, modřín, borovice. 

V případě listnatých stromů byly jednotlivé druhy rozděleny do 3 typů listnatých 

stromů. Toto členění bylo zvoleno z důvodu, že jednotlivých typů listnatých stromů bylo 

v databázi velké množství a není možné přiřadit všem na základě výšky stejnou 

propustnost. Další rozdělení a určení propustnosti je již stejné jako v případě jehličnatých 

stromů. 

Tabulka 3: Stanovení propustnosti listnatých stromů 

Listnaté stromy 

Typ 1* Typ 2** Typ 3*** 

Výška (m) Propustnost 

(%) 

Výška (m) Propustnost 

(%) 

Výška (m) Propustnost 

(%) 

5,00 - 8,00 40 2,50 - 5,00 30 1,00 - 2,50 40 

8,01 - 12,00 60 5,01 - 8,00 50 2,50 - 5,00 30 

12,01 - 16,00 70 8,00 - 12,00 60 5,01 - 8,00 20 

- - 12,01 - 18,00 70 8,01 - 12,00 30 

- - - - 12,01 - 18,00 20 

- - - - 18,01 - 21,00 20 

Poznámka:* Mezi typ 1 patří vrba a topol, ** Mezi typ 2 patří trnovník, jeřáb, hloh, bříza, jabloň, třešeň, 

*** Mezi typ 3 patří ořešák, olše, lípa, javor, jasan, dub, habr, jírovec. 

Jelikož u všech záznamů nebyla definována příslušnost k určitému druhu, nebylo 

možné zjistit, zda se jedná o listnaté či jehličnaté stromy. Pro tyto záznamy byla 

propustnost stanovena dle následující tabulky. 

Tabulka 4: Stanovení propustnosti nespecifikovaných stromů 

Neurčeno* 

Výška (m) Propustnost (%) 

0,50 - 1,50 90 

1,51 - 3,00 70 

3,01 - 6,00 60 

6,01 - 9,00 50 

9,01 - 12,00 60 

12,01 - 15,00 70 

15,01 - 18,00 70 

18,01 - 25,00 80 

Poznámka: * Do této kategorie byly zařazeny stromy, které neměly vyplněný atribut druh případně,  

zda se jedná o jehličnatý nebo listnatý strom. 



Václav Kajgr: Modelování vlivu vegetace na viditelnost území 

2016  32 

 

I v případě stromů byla stanovena propustnost cíleně na co nejširší interval hodnot, 

aby bylo možné ověřit výsledky vytvořeného modelu, zda se propustnost za vegetací mění 

dle stanoveného atributu propustnosti.  

Postupně byla naplněna databáze přibližně 5 500 záznamů těmito propustnostmi tak, 

aby bylo možné s těmito bodovými a polygonovými vektory dále pracovat. 

Následovalo převedení těchto vektorových vrstev do rastrové podoby podobně jako 

při tvorbě DEM výše, a proto zde jsou popsány pouze využité funkce bez podrobnějšího 

vysvětlení. Čili nejprve byly využity funkce Polygon To Raster - v případě polygonů 

a Point To Raster - v případě bodů a jako hodnota buňky byl zvolen atribut propustnosti.  

Dále byla využita funkce Reclassify s pomocí které byl vytvořen rastr propustnosti. 

V rámci funkce Reclassify bylo potřeba nastavit v Environments oblast zájmu podobně 

jako při tvorbě předchozího rastrů výše. Dále bylo potřeba staré hodnoty 

při překlasifikování změnit tak, aby místo staré hodnoty „NoData“ byla nastavená nová 

hodnota 100, a to z toho důvodu, že stará hodnota „NoData“ odpovídala skutečnosti, 

že v daném místě neexistoval žádný vektorový prvek, a tedy ani po převedení do rastrové 

podoby zde nebyly žádné hodnoty, a žádné hodnotě odpovídá maximální propustnost, čili 

100 % propustnost. 

Pomocí Mosaic To New Raster byl vytvořen rastr propustnosti všech vrstev vegetace 

a z bodových a polygonových rastrových vrstev vznikla souhrnná rastrová vrstva 

propustnosti vegetace. Propustnost v rámci jednotlivých buněk byla stanovena pomocí 

Mosaic Operator, kde byl stanoven atribut minimum. Na základě tohoto nastavení byla 

vybrána vždy nejnižší hodnota propustnosti ze všech vrstev vegetace. 

Jelikož vytvoření vstupního rastru propustnosti bylo časově náročnější a současně 

bylo přihlédnuto k tomu, že ne každý uživatel budoucího nástroje pro modelování vlivu 

vegetace bude mít zkušenosti s vytvořením této vstupní vrstvy, byl vytvořen současně také 

nástroj, který vytváří rastr propustnosti vegetace. 

Modelování vlivu vegetace na viditelnost území by se neobešla bez pozorovacích 

míst, ze kterých se celé modelování realizuje, z tohoto důvodu byla vytvořena bodová 

vrstva, která obsahuje určitá místa v areálu VŠB-TUO. Tyto místa byla vybrána tak, aby 

byla v blízkosti vegetace a budov, a aby bylo možné výsledky následně porovnat 

a vyhodnotit. Samotné vytvoření bodové vrstvy bylo realizováno pomocí ArcCatalogu, 
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ve kterém byla vytvořená nová bodová vrstva. Následně pomocí editoru byly vytvořeny 

pozorovací body, vytvořeny atributy a následně naplněny základními hodnotami především 

výškou pozorovatele.  

6.2 Tvorba nástroje 

Na základě navrženého postupu bylo nutné vytvořit samotný nástroj, viz dílčí cíle 

diplomové práce. Jelikož k tomu, aby bylo možné využít nástroj pro modelování vlivů 

vegetace bylo potřeba vytvořit řadu vstupních souborů, mezi které patří dva digitální 

výškové modely, rastr propustnosti vegetace a vrstvu pozorovatelů, byl vytvořen také 

nástroj, který právě rastr propustnosti vytváří na základě uživatelem definovaných 

parametrů. Ostatní vstupní soubory nejsou časově ani technicky příliš náročné na tvorbu, 

a proto nebyly pro tyto vstupní rastry/vrstvy vytvořeny nástroje. 

6.2.1 Nástroj pro tvorbu rastru propustnosti vegetace 

Nástroj pro tvorbu rastru propustnosti vegetace se skládá ze dvou samostatných částí, 

kdy pomocí prvního modelu je vytvořen rastr propustnosti. Následně je potřeba použít 

druhý nástroj pro překlasifikováni dříve vytvořeného rastru. Nástroj pro reklasifikaci slouží 

k tomu, aby po vytvoření rastru propustnosti byly hodnoty překlasifikovány dle potřeb. 

Především se jedná o původní hodnotu NoData, která charakterizuje situaci, že v dané 

buňce neexistuje vegetace, kterou je nutné překlasifikovat na novou hodnotu 100, která 

charakterizuje 100 % propustnost danou buňkou. 

V rámci prvního nástroje má uživatel možnost zvolit, zda bude převádět bodovou 

či polygonovou vrstvu na rastr. Dále jsou u nástroje jako povinné parametry nastaveny 

následující proměnné: rozsah, velikost výstupní buňky, pole s hodnotami, které budou 

do rastru převedeny a název výstupního rastru. Parametr rozsah představuje oblast, která 

bude pomocí nástroje zpracována a která bude zohledněná ve výstupním rastru. Samotný 

nástroj je postaven na nástroji pro konverzi dat do rastrové podoby – Feature To Raster.  
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Obrázek 17: Ukázka nástroje pro tvorbu rastru propustnosti (1_Throughput) 

Druhou části panelu nástrojů je nástroj pro prostorové analýzy – Reclassify. V rámci 

nástroje lze nastavit rastr, která chce uživatel překlasifikovat. Dále uživatel stanoví, zda 

chce překlasifikovat hodnoty či součty daného rastru. Následně lze stanovit počet tříd 

a intervaly pro překlasifikováni. S tímto nastavením může pomocí volba klasifikovat 

(Classify…), kde je možnost zvolit si metodu, která vytvoří intervaly jednotlivých tříd. 

Nakonec uživatel stanoví rozsah, pro který se má překlasifikováni rastru uskutečnit 

a umístění výstupního reklasifikovaného rastru.  

 

Obrázek 18: Ukázka nástroje pro reklasifikaci rastru propustnosti (2_Reclassify) 

6.2.2 Nástroj pro modelování vlivů vegetace 

Nástroj, který byl vytvořen pro modelování vlivů vegetace, se skládá z řady 

standartních nástrojů, které jsou součástí výsledného nástroje Modelling Visibility Impact 

of Vegetation. V rámci nástroje jsou použity následující funkce: Create Constant Raster, 

Conditional, Viewshed a funkce pro výpočet statistiky Collect Values, Cell Statistics 

a matematická funkce Greater Than. V následujícím textu jsou detailně popsány jednotlivé 
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funkce s parametry, které jsou pro nástroj napevno definovány. Následující text je sepsán 

v pořadí, v jakém probíhají výpočty v rámci modelu. 

V rámci nástroje probíhají výpočty opakovaně. Je definován počet iterací na 100. 

Tento parametr byl nastaven na základě propustnosti vegetace, která se pohybuje 

v rozmezí od 0 do 100 %. Hodnota iterace je pomocí funkce Create Constant Raster 

zapsána do rastru.  

Další funkcí, která do svých výpočtů využívá číslo iterace je funkce Greater Than. 

Funkce porovnává číslo iterace (rastr vytvořený funkcí Create Constant Raster) 

se vstupním rastrem propustnosti vegetace. Na základě porovnání těchto dvou rastrů  

je vytvořen nový binární rastr, který vyhodnocuje, kde je propustnost větší, a kde menší 

než číslo dané iterace. Dále s tímto rastrem dále pracuje funkce Conditional.  

Následující funkce Conditional slouží k rozhodnutí, který ze vstupních rastrů bude 

použit pro další výpočet. V rámci funkce jsou definovány tři vstupní rastry. První 

podmiňovací rastr je rastr, pomocí, kterého se rozhoduje, který z dalších dvou vstupních 

rastrů bude použit pro výpočet. Tento podmiňovací rastr vznikl pomocí výše popsané 

funkce Greater Than. Dále se tedy jedná o rastry, které představují tzv. true rastr nebo 

false rastr. Znamená to, že v případě, když je splněna podmínka, je použit true rastr, 

v případě, kdy není podmínka splněna je využit false rastr. Výstupem funkce Conditional 

je rastr, který představuje DEM, který je vždy doplněn plně nepropustnými překážkami, 

které jsou reprezentovány budovami. Druhou možností je výstupní DEM, který je doplněn 

nejen plně nepropustnými překážkami, ale také některými polopropustnými 

překážkami – vegetací.  

Následně pomocí funkce Viewshed, kde je na vstupu bodová vrstva pozorovatele 

a současně také výstupní rastr funkce Conditonal je vytvořená sada rastrů (100 rastrů), 

které zobrazují oblasti, které jsou na základě DEM a místa či míst pozorování viditelné.  

Na základě vytvořených rastru viditelných oblastí je vytvořená kolekce hodnot 

(Collect Values). V rámci funkce je nastaveno sčítání získaných hodnot z celé kolekce pro 

každou buňku. Tím je dosaženo propustnosti v rámci každé buňky od 0 do 100 %. 

Výsledkem předcházejících výpočetních kroků je vypočtená pravděpodobnost ze sta 

opakování, zda buňky v rámci sledované oblasti budou či nebudou viditelné.  
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Obrázek 19: Ukázka modelu pro modelování vlivů vegetace bez využití fuzzy funkce 

6.2.3 Nástroj pro modelování vlivů vegetace s využitím fuzzy funkce 

V rámci práce byl vytvořen následně také model, který zahrnoval do výsledných 

výstupů fuzzy funkci, která by ovlivňovala viditelnost s narůstající vzdáleností. Tento 

model ovšem nebyl testován a je pouze připraven k testování.  

K výše zmíněnému postupu jsou dále přidány funkce Euclidean Distance a Fuzzy. 

Pomocí funkce Euclidean Distance je stanovena euklidovská vzdálenost a fuzzy přístup 

a dále s pomocí pravděpodobnosti je vypočtena výsledná viditelnost. 

Aby výpočet probíhal jen pro určitou oblast zájmu, musí uživatel definovat rozsah 

(Extent), kde bude výpočet probíhat. V rámci nastavení nástroje má uživatel možnost 

stanovit maximální vzdálenost, po kterou bude nástroj euklidovskou vzdálenost počítat 

od místa pozorování opět pomocí nastavení rozsahu (Extent).  

Pomocí Raster Calculator byl vytvořen rastr, který vstupuje do nástroje Fuzzy, 

a pomocí kterého se vytvoří finální výstupní rastr. V rámci nástroje Raster Calculator 

je využit následující vzorec:  

Con("%Effect%"<1000, 1, 1/(1+2*(("%Effect%"-1000)/5844))) 

Rovnice 1: Vzorec pro stanovení fuzzy členství do jednotlivých tříd viditelnosti 

U rovnice č. 1 výše lze popsat jednotlivé parametry následovně. Rastr Effect 

je vstupním rastrem, který byl vytvořen v rámci nastavení euklidovské vzdálenosti. 

Euklidovská vzdálenost je nastavena vždy dle rozsahu, který definuje uživatel. Tato 

hodnota charakterizuje vzdálenost, do které se počítá fuzzy příslušnost jednotlivých pixelů 

ve sledované oblasti. V případě, kdy je hodnota rastru Effect menší než 1000 metrů bude 

těmto buňkám rastru přiřazená hodnota 1. V případě, kdy je vzdálenost větší, než 1000 

metrů bude buňkám přiřazená hodnota dle následujícího vztahu [1]:  
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𝜇(𝑥𝑖𝑗) =
1

1+2∗(
𝑑− 𝑏1

𝑏2
)

2  pro 𝑑𝑣𝑝→𝑖𝑗 >  𝑏1 

Rovnice 2: Vztah pro fuzzy příslušnost 

Zdroj: [1] 

V tomto případě je tedy za parametr d dosazen rastr Effect, za 𝑏1 je dosazená hodnota 

1000 a za 𝑏2 je dosazena hodnota 5 844, která charakterizuje vzdálenost 5,84 km. Hodnoty 

parametrů, které byly do výpočtu dosazeny, byly vypočteny dle následujících vztahů 

a definic:  

d  představuje euklidovskou vzdálenost, která byla převzata z rastru Effect. 

𝑏1 představuje hranici ostré viditelnosti. Tento parametr lze libovolně zvolit,  

ale jak uvádí Rašová [10] dle předchozích výzkumů je vhodné přednastavit 

hodnotu na 1000 (1 km). 

𝑏2 představuje vzdálenost, kde již klesne pozorovací úhel pod rozlišovací 

schopnost lidského oka. Při výpočtu parametru 𝑏2, lze vycházet z následujícího 

vztahu:  

𝑏2 =
h

2 tan (
𝛽

2
)
 

Rovnice 3: Vztah pro výpočet parametru 𝒃𝟐 

Zdroj: [1] 

kde za parametr h byla dosazena výška pozorovacího místa. V rámci 

diplomové práce byla zkoumána viditelnost osoby o výšce 1,7 m, tzn.,  

že za h byla dosazená hodnota 1,7. Za parametr β byla dosazena hodnota 1, 

která definuje to, že lidské oko dokáže rozlišovat objekty pod větším úhlem 

než 1´ = 1°/60 (dosazujeme tedy 0,166). Po dosazení do výše uvedených 

vzorců byla vypočtena hodnota pro parametr 𝑏2 = 5844,16. 

Na základě všech výše zmíněných vztahů a vzorců byla vypočtená fuzzy příslušnost 

pro vzdálenosti od 1 do 100 km.  
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Obrázek 20: Funkce fuzzy příslušnosti 

Výsledný rastr Output Raster zobrazuje výsledek, který souhrnně spojuje všechny 

výše zmíněné postupy, výpočty a nástroje do jednoho výstupního souboru.  

6.2.4 Problémy s nástrojem pro modelování vlivů vegetace 

Součástí nástroje pro modelování vlivu vegetace měla být také část nástroje, která 

bude brát ohled na snižování viditelnosti skrz vegetaci. V následujících odstavcích jsou 

shrnuty veškeré nástroje, které byly pro tento výpočet využity avšak bez adekvátního 

výsledku. 

Pro vyřešení problémů akumulace nepropustnosti stromů, které jsou ve směru 

pohledu za sebou, byla snaha využít funkci šíření s akumulací hodnot nepropustnosti 

od pozorovatele napřič stromy. Postup byl založen na tvorbě pravidelné čtvercové síti 

bodů, která byla následně převedena na rastr. Druhá vrstva, která obsahovala vegetaci, byla 

také převedena na rastrovou vrstvu. Poté byla vytvořena výsledná vrstva, kde buňkám, 

které obsahovaly vegetaci, byla přiřazena jiná hodnota propustnosti, než buňkám prázdným 

čili bez vegetace. Následně byl pomocí Least Cost Path Analysis vytvořen výsledný rastr. 

Předpoklad výsledku byl takový, že pomocí uvedeného postupu bude vytvořen rastr, který 

bude počítat propustnost buňku po buňce a s narůstající vzdáleností při prostupu přes 

buňky s vegetací bude propustnost klesat. Ovšem funkce, která počítá nejnižší náklady 

na průchod přes buňku, vždy danou buňku s vegetací vynechala (obešla) z výpočtu 

a výsledný rastr byl nevhodný pro další použití. 
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Cílem dalšího postupu bylo vymezit směr šíření akumulace jen směrem 

od pozorovatele (bez obcházení cíle). I přestože se nejedná o hydrologická data, byla 

využita funkce Flow Direction, pomocí které měly být vytvořeny směry šíření pouze 

od pozorovatele. Směry byly realizovány nad vrstvou euklidovských vzdáleností. Následně 

byla využita funkce Flow Accumulation, která se již držela těchto směrů šíření. Problém 

této funkce spočíval v tom, že se držel pouze osmi základních směrů a nebylo možné získat 

informace o šíření mimo tyto směry. 

Cílem další testované varianty bylo omezit síření jen na linie pohledu. Nejprve byla 

vytvořena linie pohledu (LoS). Dále byla linie převedena do rastrového formátu. Stejným 

způsobem byla převedena vrstva vegetace, tak aby výsledkem byl rastr s vegetací. 

Následně pomocí sčítání rastrů byl vytvořen výsledný rastr, kde byly pixely s vegetací 

znázorněny pomocí určité hodnoty, která definovala transparentnost vegetace. Tam, kde 

vegetace nebyla, byla nastavená hodnota 0. Následně měla být vypočtena akumulace 

hodnot transparentnosti z místa pozorování. Problém s tímto postupem spočíval v tom, 

že výpočet akumulace vždy ve výpočtu vynechal pixely reprezentující vegetaci.  

 

Obrázek 21: Ukázka problémů při zpracování 

Tento nástroj totiž výpočet realizuje na základě osmi sousedství. Tzn., že buňka 

s vegetací byla vždy vynechána díky sousedství přes roh buňky. V případě, že by šíření 

bylo počítáno pouze pomocí čtyř sousedství, bylo by možné dosáhnout jiných výsledků 

a následně tento postup pro výpočet využít. V tomto případě pomocí výše zmíněného 

postupu nebylo možné dosáhnout požadovaného výsledku. 

Na základě řady postupů, které byly realizovány k dosažení požadovaného výsledku 

lze konstatovat, že pomocí standartních nástrojů, které jsou v rámci nástroje ArcMap 
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k dispozici nelze vytvořit výstupní rastr, který by alespoň částečně splňoval požadavky 

na snižování viditelnosti mezi vegetací v závislosti na vzrůstající vzdálenosti.  

Problémy nebyly spojeny pouze s nástroji, které ArcMap standardně nabízí, 

ale problémy se vyskytovaly také při samotných výpočtech v rámci vytvořeného nástroje. 

Při spouštění výpočetního cyklu se objevovala například chyba „ERROR 999999: error 

executing function“, která v rámci nabídky Help nebyla nijak dále specifikovaná. Uživateli 

pouze ArcMap ohlásil, že nebyly nalezeny určité tabulky a současně také nebyla nalezena 

prostorová reference.  

 

Obrázek 22: Chyba č. 999999 při výpočtu 

K vyřešení této chyby byl vytvořen nový adresář, který byl umístěn na disk s daty, 

a který nebyl dále nořený do složitější adresářové struktury (příklad: C:\ModelBuilder). 

Do tohoto adresáře byly umístěny veškeré data potřebné pro samotný výpočet. 

Pro ukládání výsledků byla vytvořená nová geodatabáze (Scratch.gdb). Následně byla 

opravena geometrie pomocí funkce Repair Geometry. 

Další chyba, která často ukončila výpočetní cyklus, měla označení „ERROR 010067: 

Error in executing grid expression“. Tato chyba upozornila uživatele na to, že nemusí mít 

dostatečný prostor na disku pro uložení požadovaných výstupů, a že případný problém 

s uložením může být spojený také s právy uživatele při ukládání daného souboru.  

 

Obrázek 23: Chyba č. 010067 při výpočtu 

Vzhledem k tomu, že potřebný prostor k uložení výstupů nepřesahoval 50 MB, byl 

vyloučen problém s nedostatkem místa na disku. Ovšem vzhledem k tomu, že výpočetní 

cyklus proběhl například 30 krát, a poté oznámil výše zmíněnou chybu, uživatel 

nepředpokládal ani druhou možnost, která za zmíněnou chybou stála a to nedostatečná 

práva pro ukládání souborů. Při dalších výpočet uživatel spouštěl ArcMap jako 

administrátor a ani s tímto oprávněním se nedostal k lepším výsledkům.  
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Je potřeba dodat, že výpočet obvykle dokončí svůj cyklus 100 opakování, 

ale je potřeba počítat s tím, že tato chyba se v některých případech objeví a v rámci 

diplomové práce nebyla zjištěna příčina této chyby.  

I přestože byly tyto chyby z velké části eliminovány, bude po ukončení této 

diplomové práce model dále testován a kalibrován tak, aby tyto nedostatky byly 

odstraněny a při výpočetních cyklech se chyby již neobjevovaly. 

6.3 Dokumentace nástrojů 

Následující dokumentace budou sloužit budoucím uživatelům nástrojů jako návody. 

V rámci GUI je popsán celý nástroj, a také každá proměnná. Dokumentace je dostupná pod 

tlačítkem Tool Help, kde jsou vysvětleny všechny parametry i samotná záměr nástroje. 

Veškeré informace týkající se nástroje jsou napsány v anglickém jazyce. Následující 

odstavce budou obsahovat informace, které jsou součástí nástroje v prostředí ArcMap. 

6.3.1 Dokumentace nástroje pro tvorbu rastru propustnosti vegetace 

Nástroj pro tvorbu vstupního rastru propustnosti se skládá ze dvou částí, ale přesto 

zde bude popsán pouze jeden. Jelikož druhý použitý nástroj je klasický nástroj, který 

lze nalézt v nástrojovém menu (nástroj Reclassify). 

Shrnutí 

Nástroj pro tvorbu rastru propustnosti vegetace vytvoří výstupní rastr, který obsahuje 

buňky s propustností dle propustnosti z atributové tabulky. Následně je nutné takto 

vytvořený rastr překlasifikovat tak, že místa, kde nebyly žádná data, budou 

překlasifikována. Je potřeba překlasifikovat starou hodnotu z NoData na novou hodnotu 

100. Tímto nastavením se nastavuje v místech, kde se nevyskytuje žádná vegetace 100 % 

propustnost.  

Využití 

Samotný nástroj slouží pouze k přípravě dat. Využití nalezne v nástroji „Nástroj pro 

modelování vlivů vegetace“. Pomocí nástroje je vytvořena vstupní vrstva, která 

charakterizuje propustnost vegetace. 
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Parametry  

Tabulka 5: Parametry nástroje pro tvorbu rastru propustnosti 

Parametr Vysvětlení Datový typ 

Vstupní vrstva 
Třída, která obsahuje vegetaci. Vstupem může být bod 

nebo polygon. 
Shapefile 

Pole 
Pole slouží k přiřazení hodnoty k výstupu. Pole označuje 

hodnotu, která bude překlasifikována. 
Pole 

Výstupní 

velikost buňky 

Velikost buněk u výstupního rastru. Výchozí velikost 

buňky je nejkratší šířka nebo výška v rozsahu vstupního 

prvku datové sady ve výstupní prostorové referenci, 

která je vydělená 250. 

Analýza velikosti 

buňky 

Rozsah 
Nastavení výstupního rozsahu definuje oblast, ve které 

budou rastry či vrstvy zpracovány. 
Rozsah 

Výstupní rastr 
Výstupní překlasifikovány rastr. Výstup bude vždy celé 

číslo (integer). 

Rastrová datová 

sada 

6.3.2 Dokumentace nástroje pro modelování vlivů vegetace 

Shrnutí 

Nástroj pro modelování viditelnosti, která je ovlivněná vegetací vytvoří výsledný 

rastr, který na základě výpočtu pravděpodobnosti zobrazuje oblasti, které jsou viditelné 

a které neviditelné. Samotný výpočet viditelnosti ovlivňují překážky plně nepropustné, 

kterými jsou stavby a překážky polopropustné, mezi které se řadí především vegetace. 

Pravděpodobnost viditelnosti daného místa ovlivňuje také vzdálenost od pozorovatele. 

Využití 

Chcete-li vytvořit model vlivů vegetace, je potřeba mít vytvořeny dva digitální 

výškové modely. Vstupní bodová vrstva slouží k definování pozorovatele/pozorovatelů.  

Rastr propustnosti je zde chápán, jako rastr, který obsahuje hodnoty propustnosti 

vegetace v rámci jedné buňky. Propustnost se pohybuje v intervalu <0, 100>, 

kde 0 reprezentuje nepropustnou vegetaci a 100 reprezentuje buňku, kde se vegetace 

nevyskytuje, jelikož je buňka 100 % průchozí. Pro tvorbu rastru propustnosti lze využít 

nástroj, který je součástí tohoto nástroje (viz. nástroj tvorba rastru propustnosti). 
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Parametry 

Tabulka 6: Parametry nástroje pro modelování vlivů vegetace 

Parametr  Vysvětlení Datový typ  

Vstupní rastr s nepropustnými 

překážkami 

Vstupní rastr povrchu s plně 

nepropustnými překážkami 

(budovy) 

Rastrová datová sada 

Vstupní rastr s nepropustnými i 

polopropustnými překážkami 

Vstupní rastr povrchu s plně 

nepropustnými překážkami 

(budovy) i s polopropustnými 

překážkami (např. vegetace) 

Rastrová datová sada 

Vstupní rastr propustnosti 

Vyžaduje vstupní rastr, kde je 

každá buňka reprezentována 

určitou propustností. 

Rastrová datová sada 

Velikost výstupní buňky 

Velikost bunky pro výstupní rastr. 

Výchozí velikost buňky je 

nejkratší šířka nebo výška v 

rozsahu vstupního prvku datové 

sady, ve výstupní prostorové 

referenci, děleno 250. 

Analýza velikosti buňky 

Vstupní bod pozorovatele  

Třída, která identifikuje umístění 

pozorovatele. Vstupem může být 

bodová prvek 

Shapefile 

Rozsah 

Nastavení výstupního rozsahu 

definuje oblast, ve které budou 

rastry či vrstvy zpracovány. 

Rozsah 

Výstupní rastr 

Výstupní rastr, který ukazuje pro 

každou buňku viditelnost z 

pozorovacího bodu. 

Rastrová datová sada 
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7 TESTOVÁNÍ VYTVOŘENÉHO NÁSTROJE 

V rámci diplomové práce byl vytvořen nástroj, který bude sloužit k modelování vlivů 

vegetace a k viditelnosti v krajině. Takto vytvořený nástroj je potřeba otestovat v reálných 

podmínkách s reálnými daty a určitým způsobem podložit získané výsledky. 

Pro samotné testování bude vybrána určitá oblast v rámci areálu VŠB-TUO, která 

bude sloužit pro reprezentaci výsledků. Samotné výsledky analýzy budou podloženy 

fotografiemi z terénu, tak aby bylo možné vizuálně podložit výsledky získané pomocí 

nástroje pro modelování vlivu vegetace. 

7.1 Zavedení nástroje 

Využít vytvořené nástroje (modely) vyžaduje, aby měl uživatel ArcMap s rozšířením 

Spatial Analyst. Pro implementaci je potřeba uložit vytvořené nástroje do počítače 

a rozbalit složku s nástroji. Je možné nástroje nechat přímo v adresáři C:. Další z možností 

je uložit nástroje přímo do standartního adresáře k systémové sadě nástrojů (C:\Program 

Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.3\ArcToolbox\Toolboxes). Nakonec otevřít čistý projekt 

v ArcMap, otevřít ArcToolbox dále kliknout pravým tlačítkem myši a přidat nástroj. 

Pomocí navigačního okna najít cestu k sadě nástrojů a vybrat nástroj pro modelování vlivu 

vegetace. 

Předtím, než zahájíte práci na novém projektu, nastavte pracovní prostor 

(Environment Settings > General Setting > Scratch Workspace). Pracovní prostor by měl 

být dostatečně velký pro ukládání dočasných dat, které se vytvářejí v rámci výpočtů.  

Současně si také uložte čistou kopii celé složky z bezpečnostních důvodů pro případ, 

že by došlo k chybám při výpočtech, a bylo potřeba využít původního modelu. 

7.2 Aplikace a testování nástroje 

Samotný nástroj byl testován nejprve na nereálném vzorku, kde výsledky 

modelování nebyly ovlivněny terénem, a výsledek korespondoval pouze s propustností 

stromů.  

Další testování již bylo realizována nad reálným terénem ve vybraných lokalitách, 

kde byla zkoumána korektnost výstupních rastrů s fotografickými podklady. V areálu 
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VŠB-TUO a v jeho nejbližším okolí byly vybrány 2 oblasti, které byly testování nástroje 

podrobeny. Pomocí modelu byla zkoumána viditelnost dvou osob o výšce přibližně 1,7 m 

na různé vzdálenosti, v rozlišně hustém vegetačním pokryvu. 

Dále byly výsledky porovnávány s klasickými výstupy, které lze získat při analýzách 

viditelnosti. Opět pomocí vizuálního srovnání byly porovnány výsledky, které byly 

podloženy také souhrnnou tabulkou, která dokládá značné rozdíly mezi jednotlivými 

výpočetními metodami. 

7.2.1 Ověření funkčnosti modelu  

Pro ověření funkčnosti vytvořeného nástroje byl využit modelový vzorek, který 

nedopovídal reálných podmínkám v terénu. Jelikož v případě, kdy do modelu vstupuje také 

terén, jsou výsledky ovlivněny tímto terénem a nebylo by možné jednoznačně prokázat 

funkčnost vytvořeného nástroje. 

Pro ověření byla vytvořena oblast s konstantní výškou, ve které byly náhodně 

rozmístěny stromy s různou propustností a o konstantní výšce 15 metrů. A dále byl 

do oblasti umístěn také pozorovatel o výšce 1,7 metrů.  

 

Obrázek 24: Ověření výsledku nad testovacím vzorkem  
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Na testovacím vzorku je vidět, jak jednotlivé propustnosti stromů rozdílně ovlivňují 

viditelnost oblasti, která je za těmito stromy. Za zmínku stojí především oblast ve spodní 

části snímku, kde je u stromů stanovená propustnost vyšší než 81 % a z výsledků je patrné, 

že tyto stromy výslednou pravděpodobnou viditelnost vůbec neovlivňují a model zobrazuje 

oblast za těmito stromy stejně, jako v případě kdy v cestě žádná vegetace nestojí.  

7.2.2 Vizuální zhodnocení nástroje 

Samotnému vizuálnímu zhodnocení předcházela práce v terénu, kdy byly pomocí 

turistické GPS získány souřadnice obou pozorovatelů a objektů zájmu v terénu 

na vybraných místech. Souřadnice byly získány ve formátu gpx. a bylo potřeba je převést 

do formátu shp. Po převedení byla vrstva se všemi pozorovacími místy a objekty zájmu 

rozdělena do 2 vrstev. Každá z vrstev obsahovala pouze jeden pár bodů, tedy pozorovatele 

a objekt zájmu. Tyto páry souřadnic, byly následně zkoumány pomocí nástroje 

pro modelování vlivu vegetace. Následující obrázek znázorňuje místa v areálu VŠB-TUO, 

kde bylo vizuální zhodnocení realizováno. Jedná se o oblasti před budovou rektorátu 

a vedle budovy C směrem k budově fakulty elektrotechniky a informatiky.  

 

Obrázek 25: Ukázka pozorovacích míst 

V obou dvou případech byla zkoumána propustnost bodové vegetace (stromů, keřů), 

jelikož v případě polygonové vrstvy vegetace (les) byla stanovena nulová propustnost 
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vegetace a vizuální ověření by tak nebylo možné. Vzdálenosti, na kterých byl zkoumán 

vytvořený nástroj, se pohybovaly v rozmezí od 60 metrů až po 100 metrů pro každý 

pár bodů. Zvolení větší vzdálenosti nebylo možné vzhledem k zástavbě v dané oblasti. 

Další z důvodů, proč nemohla být použita větší vzdálenost (např. v lese), byla nemožnost 

kontroly výsledků pomocí fotografií, kdy postava o výšce 1,7 metrů na větší vzdálenosti 

již nebyla přes hustou vegetaci viditelná.  

Ověření č. 1 

Na obr. č. 26 lze vidět, že objekt zájmu, který je vzdálený od pozorovatele přibližně 

100 metrů dle modelu již není viditelný, což zapříčinila vegetace s propustností menší 

než 20 %. Naopak si lze všimnout, že v pravé části obrázku je viditelnost v intervalu 

od 0 do 20 % i přesto, že zde žádná vegetace není. Tato skutečnost je dána snížením terénu 

(i nepatrným). Další oblast, která stojí za zmínění je oblast ve středu snímku, 

kde je pravděpodobná viditelnost v intervalu od 21 do 40 % a následně se opět změní 

na viditelnost v intervalu od 41 – 60 %. Tato změna je zapříčiněná výškou vegetace. 

A právě v tomto případě se jedná o keř, který sníží pravděpodobnou viditelnost pouze 

v nejbližším okolí, ale s narůstající vzdáleností je viditelnost opět vyšší díky tomu, 

že pozorovatel vidí přes polopropustnou překážku (keř). 

 

Obrázek 26: Výsledek zpracován pomocí nástroje pro modelování vlivů vegetace (vedle budovy C) 
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Na dalším obrázku je pomocí fotografie ověřen výsledek zpracování s pomocí 

nástroje pro modelování vlivů vegetace, který dokládá zjištěné výsledku z prostředí 

ArcMap.  

Přestože je na fotografii vidět objekt zájmu lze považovat výsledek za správný, 

jelikož model pracuje s rastry o určité velikosti pixelu, a tedy jsou-li dva stromy s nízkou 

propustností vedle sebe (v sousedních pixelech), nelze očekávat, že ve výsledné 

pravděpodobné viditelnosti bude objekt zájmu viditelný. 

 

Obrázek 27: Ověření pomocí fotografie (vedle budovy C) 

Je nutné také zmínit, že pořízená fotografie dokumentuje jen jednu variantu situace, 

která by mohla ve snímané ploše nastat. Tato varianta je v modelu reprezentována 

hodnotou pravděpodobnosti za celý blok. 

Ověření č. 2 

Na obr. č. 28 lze opět vidět, že objekt zájmu, který je v tomto případě vzdálený 

od pozorovatele přibližně 60 metrů, dle výsledků z vytvořeného modelu již není viditelný. 

V oblasti před rektorátem VŠB-TUO, kde je hojné zastoupení keřů a nepříliš vzrostlých 

stromů se viditelnost rapidně snižuje a za pásem vegetace, která je kolem celého areálu 

VŠB-TUO ze strany od ulice 17. listopadu se již pohybuje pravděpodobná viditelnost 

pouze v intervalu od 0 – 20%.  
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Za zmínku zde stojí především tři samostatně stojící stromy, které jsou v nejbližším 

okolí pozorovatele. I přesto, že propustnost u těchto stromů je stanovena na 30% 

a ve výsledků by měla být snížená pravděpodobná viditelnost již za těmito stromy, ovšem 

dle výsledku, který byl získán pomocí vytvořeného modelu je modelovaná skutečnost 

taková, že pravděpodobnou viditelnost tyto stromy nijak neovlivní.  

Autor se domnívá, že zde může hrát roli samotný terén, který se od oblasti 

pozorovatele začíná pozvolna zvyšovat až k budově rektorátu a může tak určitým 

způsobem ovlivnit viditelnost skrz tuto rozptýlenou vegetaci. Dalším faktem, který 

by v tomto případě mohl hrát roli je blízkost rozptýlené vegetace. V reálné situaci člověk 

vidí skrz vegetaci, která je blízká pozorovateli více, než přes vzdálenější vegetaci. Ovšem 

tato skutečnost se neprojevuje při ověření výše (v okolí budovy C), a tak je tento fakt spíše 

jen na teoretické úrovni. 

 

Obrázek 28: Výsledek zpracován pomocí nástroje pro modelování vlivů vegetace (před budovou rektorátu) 

Na fotografii níže je opět zachycená situace, kdy z pozice pozorovatele je focen 

objekt zájmu. Pro toto ověření byla vybrána oblast s hojným výskytem keřů, které 

prakticky znemožňují vidět objekt zájmu za touto vegetací. 
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Fotografie, která dokládá výsledky vytvořeného nástroje, byla pořízena na jaře, 

kdy je vegetace holá, bez nově vyrašeného listí. Ovšem snímek pořízení v pozdějším 

období by již výsledky získané z nástroje pro modelování vlivů vegetace pravděpodobně 

potvrdil. 

 

Obrázek 29: Ověření pomocí fotografie (před budovou rektorátu) 

Stejně jako u prvního ověření je potřeba zdůraznit, že pořízená fotografie 

dokumentuje jen jednu variantu situace, která by mohla ve snímané ploše nastat. Tato 

varianta je v modelu reprezentována hodnotou pravděpodobnosti za celý blok. 

7.2.3 Porovnání vytvořeného nástroje s funkcí Viewshed 

V této kapitole je popsáno a graficky doloženo srovnání mezi binárním 

vyhodnocením viditelnosti, které poskytuje funkce Viewshed a pravděpodobnostním 

vyhodnocením viditelnosti s využitím vytvořeného nástroje. 

Pro toto zkoumání nástroje byl vytvořen pozorovatel, který má výšku nad terénem 

30 metrů, může být tedy chápán jako rozhledna a výsledek může dokládat, jak daleko 

je možné z rozhledny vidět a které polopropustné překážky stojí pozorovateli ve výhledu. 

Současně pro zkoumání byla využita pouze určitá část vegetace. Dle výše uvedeného 

postupu byl vytvořen rastr propustnosti a byl vytvořen nový DMT, který nedisponoval 

nepropustnými překážkami (budovami) a při výpočtu byla využit pouze terén s vegetací.  
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Součástí grafických výstupů jsou také tabulky, které dokládají kolik buněk 

je viditelných v rámci binárního vyhodnocení a také jak jsou rozděleny buňky 

při pravděpodobnostní viditelnosti. 

Na obrázku č. 30 jak už název mapy naznačuje, je vidět pouze rozdělení území 

na viditelné a neviditelné části v rámci pozorované oblasti a oblasti za stromy jsou 

neviditelné bez ohledu na jejich výšku či propustnost. 

 

Obrázek 30: Vyhodnocení viditelnosti s využitím funkce Viewshed 

Naopak v případě využití vytvořeného nástroje je dle tabulky vidět, kolik buněk 

a s jakou pravděpodobností a do jaké míry je ve sledované oblasti viditelných. Výsledkem 

je tedy viditelnost v určitých intervalech, kdy v případě, že je strom významně nižší oproti 

pozorovateli (rozhledně), je viditelnost po určité vzdálenosti za stromem opět v intervalu 

od 81 – 100 %.  



Václav Kajgr: Modelování vlivu vegetace na viditelnost území 

2016  52 

 

 

Obrázek 31: Vyhodnocení viditelnosti s využitím vytvořeného nástroje 

7.2.4 Vizualizace v ArcScene (3D vizualizace) 

Získané výsledky byly dále vizualizovány pomocí nástroje ArcScene z důvodu 

lepšího představení si samotné propustnosti vegetace. Díky tomuto zobrazení je možné 

vidět, jak se situace změní za jednotlivými stromy či keři.  

 

Obrázek 32: Ukázka výstupu z nástroje ArcScene 
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7.3 Zhodnocení nástroje  

V rámci diplomové práce měl být vytvořen nástroj, který bude do svých výpočtů 

zahrnovat vliv vegetace. Tohoto výsledků bylo pomocí vytvořeného nástroje dosaženo. 

Přestože původně nebylo počítáno s ověřením vytvořeného nástroje v terénu, lze říct, 

že pořízené snímky a zpracování pomocí nástroje potvrzují velmi podobně reálnou 

skutečnost v terénu. Dá se tedy říci, že pomocí nástroje lze zachytit základní vlastnost 

vegetace jako polopropustné bariéry a tou je propustnost. 

Současně je potřeba také zmínit vytvořený nástroj, který v rámci diplomové práce 

testován nebyl a to nástroj, který k samotnému řešení propustnosti vegetace připočítává 

také vliv vzdálenosti vegetace od pozorovatele pomocí fuzzy funkce. Tento nástroj byl 

v průběhu práce vytvořen, ale vzhledem k časové tísni již nebyl testován, jelikož pro tento 

model bylo potřeba připravit jiný DMT, který by byl na větší rozloze než pouze v oblasti 

areálu VŠB - TUO. Ovšem je potřeba dodat, že fuzzy přístup byl již nad rámec této 

diplomové práce a nebyl specifikován mezi cíli. 

Obecně lze říci, že problematika týkající se vegetace je velice složitá. Otázkou je, 

zda je vůbec v současnosti možné vytvořit model, který by obsáhnul veškerou 

problematiku spojenou s vegetací a pokud ano jednalo by se o velice robustní model, který 

by byl s největší pravděpodobností výpočetně velice náročný.  

V případě, že by byl tento model dále rozšířen o další vlivy spojené s vegetací, které 

byly zmíněny například ve fázi návrhu tohoto nástroje, bylo by velice zajímavé sledovat 

tyto změny a samozřejmě, jak se tyto změny promítly do samotného výsledku 

pravděpodobné viditelnosti území napříč vegetací. 
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8 ZÁVĚR 

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku modelování viditelnosti napříč 

vegetací v prostředí programového nástroje ArcMap. V rámci GIS je řešena problematika 

související s vlivem vegetace při modelování viditelnosti v rámci určitého území. 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout postup, jak zahrnout vliv vegetace 

do analýzy viditelnosti a následně tento navržený postup implementovat. Pro samotný 

návrh nástroje byl využit Model Builder, který je implementován do prostředí ArcMap.  

V teoretické části práce byla popsána různá pojetí, jak přistupovat k řešení 

modelování viditelnosti, a to především po teoretické stránce, jelikož jak mnoho autorů 

přiznává, jejich modely prozatím nebyly testovány v reálném prostředí, a nelze tedy 

v současnosti hodnotit správnost vytvořených modelů. 

Dále byly zkoumány možnosti, jak získat potřebná data tykající se vegetace, která 

by byla vhodná právě k analýzám týkající se viditelnosti napříč vegetací. Na základě 

zjištěných informací lze říci, že každý zdroj dat, pomocí kterého lze získat detailnější 

informace o vegetaci je buďto časově velmi náročný na zpracování, náročný na finanční 

zdroje nebo je nutností disponovat speciálním programovým vybavením při zpracovávání 

dat (LIDAR). Souhrnně lze říct, že v případě jakéhokoliv zdroje dat, bude potřeba vždy 

určit propustnost dané vegetace, jelikož žádný zdroj dat nám nedokáže tento atribut 

poskytnout. Znamená to, že vždy zde bude potřeba využít znalosti buďto kvalifikovaných 

osob v podobě odborníka z oblasti floristiky či arboristy nebo využít terénního průzkumu 

a na základě kvalifikovaného odhadu stanovit propustnost vegetace dle rostlinného druhu, 

výšky, staří a vitality. 

Praktická část diplomové práce obnášela částečně práci v terénu, během které byly 

získány informace o jednotlivých rostlinných druzích zejména jejich propustnost. Dále 

byla vytvořena řada vstupů potřebných pro samotné testování vytvořeného nástroje, který 

byl navrhnut pro modelování viditelnosti s přihlédnutím na vliv vegetace.  

Samotnou implementaci provázela řada problémů, které byly spojeny především 

s chybami, které vznikaly v rámci výpočetních cyklů a s nekorektností výsledků. Tyto 

funkční chyby se ovšem podařilo v průběhu testování eliminovat.  
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V rámci práce bylo realizováno také experimentální ověření praktické části pomocí 

fotografií z terénu. Jednalo se o situace, kdy byly výsledky pravděpodobností viditelnosti 

porovnávány vůči fotografiím pořízených z terénu. Tento postup byl testován v rámci 

areálu VŠB – TUO, a dle těchto experimentálních ověření lze říci, že na základě získaných 

výsledků tento model v reálných podmínkách obstál.  

Tyto experimentální výsledky byly v rámci diplomové práce podloženy s využitím 

tematických map a v jednom případě byl využit také 3D vizualizační nástroj 

k názornějšímu zobrazení skutečností a ke snadnějšímu představení si reálnosti těchto 

výsledků. 

Na závěr je potřeba zmínit, že cílem této diplomové práce bylo především rozšířit 

portfolio nástrojů v prostředí ArcMap, které jsou zaměřeny na analýzy viditelnosti. Pomocí 

standartních nástrojů, které jsou v rámci produktu ArcMap dostupné. V případě, 

že se při dalším testování model osvědčí, bude pravděpodobně nabídnut komunitě ERSI 

uživatelů. 
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