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Abstrakt 

Virtuální realita je mladá a nepříliš prozkoumaná technologie. Z většiny je využívána pro 

zábavu a herní průmysl, ale může být přínosná i pro mnohé jiné obory. Tato práce se 

věnuje nejprve obecnému popisu této technologie, její historii a vývoji až po současnost. 

Dále využitím v různých odvětvích dnešního světa a popisem dostupného hardware a 

software pro úspěšné fungování VR. V druhé části práce je prezentován pracovní postup 

pro využití virtuální reality ve spojení s GIS daty ve smyslu tvorby realistického 3D 

modelu krajiny. Popsána je příprava dat z GIS software (ArcGIS Pro), tvorba virtuálního 

světa (3D modelu) a realistických textur (Unreal Engine). Následně i použití materiálů a 

vegetace v modelu krajiny. Pro vegetaci jsou použita procedurální pravidla pro 

rozmisťování. Na závěr je hotový model krajiny připraven pro prohlížení v headsetu pro 

virtuální realitu (HTC Vive). 

 

Klíčová slova 

virtuální realita, VR, 3D model, GIS data, prezentace 

 

 

 

Abstract 

Virtual reality is a young and little-explored technology. It is mostly used for the 

entertainment and gaming industry, but can also be beneficial for many other fields. This 

work deals with a general description of this technology, its history and development up 

to the present. Furthermore, use in various industries of today's world and a description 

of available hardware and software for the successful operation of VR. The second part 

presents a workflow for the use of virtual reality in conjunction with GIS data in terms of 

creating a realistic 3D model of landscape. The preparation of the data from GIS software 

(ArcGIS Pro), the creation of a virtual world (3D model) and realistic textures (Unreal 

Engine) are described. And also, the use of materials and vegetation in the landscape 

model. Procedural rules for distribution are used in case of the vegetation. Finally, the 

finished landscape model is ready for viewing in a virtual reality headset (HTC Vive). 
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1 Úvod 

Myšlenka virtuální reality provází lidstvo od nepaměti. Ve spojení s moderními přístroji, 

jako jsou VR headsety, je ale schopnost pohlcení alternativním světem mnohem 

intenzivnější než kdy dřív. Protože je tato technologie v dnešní době na rychlém 

vzestupu, mnoho různých odvětví se snaží její potenciál využít. Stejný zájem má i katedra 

geomatiky na FSv ČVUT v Praze, a sice prozkoumat schopnosti spojení virtuální reality a 

GIS dat. 

Pro správné použití a uchopení technologie jako celku je potřeba nejprve přesně znát 

vymezení termínu virtuální realita (VR) a souvisejících pojmů a technologií (kapitola 3.1). 

Další část práce se bude věnovat historii. Ukáže, jak se v průběhu času technologie 

vyvíjela i jak se měnil celkový pohled a očekávání lidí ze sféry průmyslu i vědy. Bude 

jmenovat některé produkty, které měly na technický posun výrazný vliv. S tím souvisí i 

různé způsoby využití. Těch je nespočetně, vybrány budou jen některé se zakončením 

zmínkou o využití GIS dat ve VR. Využití se věnuje i kapitola 2 sdružující zejména vědecké 

projekty sdílející některé postupy a cíle s touto prací. 

Praktičtějším tématem potom budou různé hardwarové a softwarové možnosti 

technologie VR. Jmenování dostupných VR headsetů od různých výrobců a s rozptylem 

pořizovacích nákladů. Po stránce software pak bude vysvětlen smysl a pozadí programů 

pro tvorbu obsahu virtuální reality, způsob importu prostředí do zařízení i implementaci 

pravidel pro jeho ovládání. 

Na základě veškeré teorie bude vybráno jedno konkrétní zařízení, jeden software a 

konkrétní metody pro praktickou část práce. Inspirací bude zároveň rešerše podobných 

vědeckých projektů z oboru. Pro postupy tvorby jsou také velmi cenným zdrojem 

internetová videa od jiných uživatelů obsahující návody na konkrétní činnosti. Bude tedy 

snahou se inspirovat i jimi. Celá praktická část by měla být do jisté míry také návodem (v 

textové podobě) pro další uživatele. Konkrétní schopnosti programu pro tvorbu 

virtuálního modelu budou prozkoumávány až během práce. 

Obecně by měl být výsledkem práce kromě popisu tvorby také samotný 3D model 

krajiny v historickém údolí řeky Vltavy ve velmi vysokém stupni detailu a vytvořený 

postupem s velkou mírou automatizace. Jeho součástí by měla být i podpora ovládání 

pohybu v modelu skrze VR headset, případně další GIS analýzy ve VR prostředí. 
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2 Rešerše 

Virtuální realita nachází své uplatnění v mnohých profesních odvětvích, v zábavním 

průmyslu i ve vědě. V souvislosti s oborem geomatiky je zajímavé propojení VR a GIS dat. 

V geomatice je obecně problémem velké množství dat, které je nutné zpracovat tak, aby 

byl výsledek pochopitelný a vypovídající. Další výzvou je tato data převést do podoby 

pro prezentaci a veškerý objem dat efektivně přenést ke koncovému uživateli. Virtuální 

realita je nástrojem s velkým potenciálem pro poslední z možností – efektní prezentaci 

GIS dat. Technologie je velmi pokročilá, variabilní a její schopnosti (v souvislosti s GIS 

daty) doposud nebyly prozkoumány tak důkladně, jako je tomu u technologií jiných 

(starších). Proto je potřeba se dále zabývat jejími možnostmi, hranicemi a správným 

použitím, čemuž se věnuje množství vědeckých prací. 

Lütjens M. a další [1] stanovili pracovní postup pro převedení krajiny do prostředí virtuální 

reality. Proces začíná výběrem správných datasetů (testovací území na severním pobřeží 

Kanady), kombinuje DMT a batymetrické modely (model dna moře) s různými 

přesnostmi. Pokračuje jejich zpracováním (srovnání rozlišení nebo interpolace v místech 

s chybějícími daty) a sloučením ve spojitý model (12 800 km2 a vel. pixelu 5 m), který je 

nakonec vložen do programu Unreal Engine. V něm jsou přidány textury a jiné přírodní 

prvky krajiny (stíny, voda, rostliny a podobně). Pro procházení modelu byl použit VR 

headset HTC Vive, jemuž byly přidány různé způsoby pohybu v modelu (létání, změny 

rychlosti). Byly přidány i prvky interakce, jako měření vzdálenosti či odečet nadmořské 

výšky bodu. Nakonec proběhl průzkum ve vědecké sféře o přínosech a pocitech 

z používání výsledného modelu. Výsledek je vhodný pouze pro VR headsety z kategorie 

PC VR (kapitola 3.4.4), ostatní nemají potřebný výkon pro tak náročné grafické operace. 

Halik Ł. a Smaczyński M. [2] vytvořili 3D model území o velikosti 6500 m2 pomocí 

fotogrammetrie a UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Výzkum byl zaměřen převážně na 

sběr dat a jejich přesnost a kontrolu, nicméně výstup byl převeden do virtuální reality, a 

to s použitím levného headsetu Google Cardboard. Byl zvolen formát First-Person View 

(FPV), který zobrazuje model z pohledu člověka, tedy přibližně 2 metry nad terénem. 

Zhao J. a další [3] se zabývali 3D modelem sopky na ostrově Island. Kombinací digitálního 

modelu terénu, ortofota, laserového skenování (LiDARová data) a fotogrammetrických 

dat vznikl 3D model a mračno bodů vnitřní i vnější části sopky. Velká část práce je 

zaměřena právě na implementaci zpracovaných dat do virtuální reality a na funkce i 

uživatelské prostředí uvnitř aplikace. Ta tak vyniká svými schopnostmi nejen prohlížet 

3D model z různých úhlů, ale i provádět analýzy přímo uvnitř virtuálního prostředí 

(například měření vzdálenosti, povrchu i objemu). Je také unikátní tím, že do VR přidává 

data přímo v podobě mračna bodů, a ne pouze polygonový 3D model. S výběrem lokace 

je také vidět, že se pomocí virtuální reality může uživatel přesunout i na místa lidem 

vůbec nepřístupná (vnitřek sopky). Použit byl headset HTC Vive a program Unity. 
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Herman L. a další [4] z Masarykovy univerzity v Brně vytvořili obsáhlé porovnání a 

klasifikaci VR přístrojů z kategorie snadno dostupných smartphone headsetů. Pro jejich 

testování vytvořili mobilní aplikaci „Carthoreality“, která obsahuje virtuální místnost 

s mapovou expozicí na stolech a stěnách. Expozice zahrnuje 6 map s různým obsahem, 

od tematických map po mapový terénní reliéf. Celou místností lze procházet a jednotlivé 

objekty (mapy) obsahují interaktivní prvky. Aplikace je ovládána pouze pomocí změny 

pohledu, což je vzhledem k použité technice velmi pohodlné. Nakonec bylo provedeno 

testování na reálných uživatelích, jehož vyhodnocení bylo provedeno pomocí dotazníku 

s otázkami týkajícími se obsahu map i hodnocení použitých VR headsetů. Testován byl 

tak nejen správný pohlcující zážitek z virtuální reality, ale i schopnosti aplikace efektivně 

předat uživateli svůj vzdělávací obsah. 

Haala N. [5] uchopil virtuální realitu jako tvorbu modelu, tedy nikoli ve spojitosti s VR 

headsetem. Tento pohled má smysl, neboť samotná tvorba virtuálního světa (modelu) je 

jednou z nejrozsáhlejších částí při implementaci virtuální reality a jeho stupeň detailu 

má velký vliv na kvalitní pohlcující zážitek z používání. Výzkum zaměřuje především na 

získávání vhodných dat, a to kombinací leteckého laserového skenování s pozemním. 

Dále pak na tvorbu modelů budov a na způsoby modelování vegetace (kapitola 4.3.6) či 

uličních dopravních objektů. 

Pozoruhodnou úvahu nad vizualizací a celkovým pohledem na GIS data ve VR nabízí 

Germs R. a další [6]. Přestože se jedná o starý zdroj, jedna z jeho myšlenek může být stále 

aktuální. Dělí procházení virtuálního modelu na tři části, a sice: 

Plan View klasická 2D kartografická reprezentace dat, formát mapy, data pouze 2D 

body, linie, polygony a jejich symboly. Tento pohled je používán od počátku 

GIS software. 

Model View neboli pohled z ptačí perspektivy na GIS data, tentokrát už ve 3D (případně 

2,5D). Pohled z velké výšky pomáhá uživateli vytvořit si přehled o typech a 

rozsahu dat a začal se používat s rozvojem moderního GIS software (např. 

program ArcScene). 

World View pohlcující vizualizace modelu tzv. z pohledu první osoby (First Person). 

Simuluje přítomnost uživatele na daném místě v modelu v reálné velikosti 

1:1. Model v takovém případě vyžaduje vysoký stupeň detailu a realismu u 

všech 3D objektů i textur. 

V této práci bude snahou pomocí VR zprostředkovat druhé dva jmenované pohledy. 

 

Obecně je patrné, že virtuální realita ve vědě slouží především jako finální nástroj pro 

efektní a pohlcující prezentaci výsledků práce. Některé projekty se také snaží provádět 

složitější analýzy (měření apod.) přímo ve VR. Tyto analýzy ale vyžadují programování 

funkcí do projektu VR světa, což je pokročilejší záležitostí a vývoj je v tomto ohledu stále 

v začátcích. Zajímavý pohled nabízí poslední jmenovaný zdroj, který se snaží porovnat 

různé pohledy na 3D GIS data a nalézt tak způsob procházení modelu, který by nejlépe 

využil potenciál VR technologie. 
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3 Technologie virtuální reality 

3.1 Vymezení pojmu 

Virtuální realita (VR) je počítačová simulace navozující uživateli pocit, že se nachází 

v jiném prostředí, než ve kterém ve skutečnosti je. Zmíněné virtuální prostředí může být 

obrazem skutečné lokality či uměle vytvořené neexistující místo (např. umělé prostředí 

počítačových her, animovaná scéna aj.). Další stupeň této technologie tkví v interakci 

prostředí s příkazy či akcemi provedenými uživatelem. Uživatel je tak schopen dané 

virtuální prostředí různými způsoby ovlivňovat a měnit dle své potřeby, přestává být 

tedy pouze pasivním pozorovatelem. Jedná se o nejpokročilejší technologii v oblasti 

simulace přítomnosti v cizím prostředí dostupnou volně na trhu. 

Předpokladem k dosažení co nejintenzivnějšího pocitu „pohlcení“ (nebo také „vtažení“, 

„ponoření se“ – z anglického „Immersion“) jiným prostředím je použití vhodné techniky. 

Nejčastěji se jedná o tzv. „Headsety pro virtuální realitu“ (obr. 1), což je soustava 

vzájemně propojených přístrojů a senzorů pracujících na této iluzi. Těchto headsetů 

existuje mnoho typů, kterým se věnuje kapitola 3.4. Nedílnou součástí všech je Head 

Mounted Display (HMD, náhlavní souprava), tedy displej umístěný před očima v soupravě 

nasazené na hlavě uživatele. Existují ale i další zařízení použitelná v propojení s virtuální 

realitou. 

Sherman W. R. a další [7] uvádí několik klíčových prvků virtuální reality: 

Virtual world je hlavním obsahem celého systému ve formě seznamu objektů a 

jejich vzhledu, velikosti, tvaru a pozici. Jeho existence není vázána 

na jeho vizualizaci, může tedy existovat ve formě dat na disku, 

nicméně jeho podobu získáme až při zobrazení s pomocí celého 

systému, podobně jako divadelní hra není zcela kompletní, dokud 

není herci nastudována a představena publiku (uživateli). Jak již 

bylo zmíněno, tento svět může být obrazem světa skutečného nebo 

naprosto odlišný ve všech ohledech. 

Immersion Hlavním klíčem k fungování virtuální reality je navození uživateli 

dostatečného pocitu pohlcení virtuálním světem podobně, jako se 

o to snaží literatura či filmografie. V mnoha případech je to právě 

kvalita navození tohoto pocitu, která vytváří celkový dojem z kvality 

celého VR systému. Technicky toho lze docílit dostatečně citlivými 

senzory pohybu, kvalitní optickou soustavou, dostatečnou jemností 

displeje, rozsahem zorného pole nebo pohodlným používáním. 

Tento pocit je v takové intenzitě nedosažitelný s pomocí klasického 

displeje počítače nebo televizoru. Do jisté míry je ovlivněn i 

představivostí uživatele, síla zážitku je proto individuální a může 

relativně snadno dosáhnout i ovlivnění fyzické stability těla, nejde 

(Virtuální svět) 

(Pohlcení) 
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tedy pouze o psychiku člověka. S tím souvisí i fakt, že některým 

uživatelům působí VR silný pocit nevolnosti. 

Sensory Feedback spočívá ve správném zachycení akcí uživatele a ve správných 

reakcích systému na tyto akce. Jedná se v první řadě o zachycení 

pohybu hlavy (s nasazeným VR headsetem) a rukou (s ovladači) a 

následnou reakci displeje – posun obrazu, případně i haptická 

odezva. Důlěžitá je jak rychlost (minimalizace zpoždění), tak 

přesnost – obojí má velký vliv na kvalitu pohlcení uživatele 

virtuálním světem (viz předchozí bod). Dle pokročilosti VR systému 

mohou být součástí i další senzory (snímání obličeje, pohybu očí či 

polohy dalších částí těla). 

Interactivity Velký přínos VR technologie je ve schopnosti reagovat na podněty 

od uživatele – v interaktivitě. Ta spočívá nejen ve schopnosti měnit 

prostředí virtuálního světa, ale i ve změnách pozice a pohledu 

uživatele popisovaných v předchozím odstavci. Jeden z příkladů 

interaktivity je řízení letadla pomocí VR. Velkou výzvou je 

v současné době sdílení jednoho virtuálního světa mezi více 

uživateli (kteří by své virtuální obrazy navzájem viděli). 

 

 
Obr. 1: Uživatel používající headset pro virtuální realitu 

Rozšířená realita (Augmented Reality, AR) je pojem vcelku úzce spojen s realitou virtuální 

a proto je důležité tyto dva pojmy jasně odlišit. Zatímco virutální realita vytváří celý 

uměle vytvořený svět, rozšířená realita analyzuje svět skutečný a upravuje ho 

přidáváním uměle vytvořených objektů. Její fungování je proto o mnoho složitější, je 

nutné správně analyzovat rastrový obraz skutečného světa a v reálném čase z něj tvořit 

3D model. Vkládané objekty totiž musí respektovat objekty skutečné, a podle toho 

upravovat například své viditelné a neviditelné části (při zakrytí skutečným objektem) a 

své chování při umisťování do prostoru (zachovat pevnou pozici i při posunu pohledu). 

Protože je nutné zachovat vizuální kontakt se skutečným světem i během používání 

rozšířené reality, nahrazují náhlavní soupravu speciální brýle, na jejichž skla je promítán 

(Odezva senzorů) 

(Interaktivita) 



 

13 

obraz přidaných objektů. Tento způsob využívají například brýle Microsoft Hololens. 

Druhým způsobem (mnohem méně pohlcujícím), je sledování displeje v rukách, který 

promítá zároveň obraz z kamery spolu s přidanými objekty. Toho využívají například 

mobilní telefony nebo tablety. Rozšířená realita má taktéž velmi hojné využití. Od 

běžných uživatelů, kteří si na mobilním telefonu mohou prohlédnout, jak by se hodil nový 

nábytek do stávajícího vybavení bytu. Až k pokročilým systémům, které využívá 

například armáda k výcviku. Tuto technologii někteří také nazývají „smíšená realita“ 

(Mixed Reality), definice pojmů nejsou u těchto nových technologií ještě pevně ukotveny. 

 

3.2 Historie a vývoj 

Jako počátky virtuální reality, systému s umělým prostředím snažícímu se o co 

nejintenzivnější vtažení uživatele do jiného světa, můžeme považovat už malby z dávné 

historie. Některé z nich totiž zachycovaly reálná či fiktivní místa a výjevy co 

nejrealističtějším způsobem. Záměrem autora tak mohla být snaha o zprostředkování 

zážitku z prožití obrazem zachycené události dalším divákům. Proto lze za historii 

virtuální reality považovat už pravěké jeskynní malby [7]. Tyto malby měly za cíl 

komunikaci mezi lidmi a kmeny, ať už podávání zpráv o proběhlých událostech nebo 

informování o nových objevech. Byly tedy i jakýmsi sociálním médiem, což v dnešní době 

virtuální realita do určité míry také je. 

Za další milník ve výtvarném umění související s virtuální realitou lze považovat 

panoramatické malby. Nešlo o změnu výtvarné techniky, ale pouze formátu. Tento 

formát měl účel naprosto jasný, a to navodit pozorovateli pocit přítomnosti na daném 

místě, jako by daný výjev sledoval vlastníma očima, což se naprosto shoduje s definicí 

dnešní virtuální reality. Malby měly obvykle tvar obdélníku, velké rozměry (i několik 

metrů) a velký poměr stran ve prospěch šířky. Kopírovaly tím tvar zorného pole člověka 

a obraz tak působil, jako by neměl okraj. Někdy byla tato díla dokonce vystavována ve 

formě plátna napnutého zevnitř na válci. Divák stál ve středu a měl tak dílo v celém 

prostoru kolem sebe. Panoramatické malby byly oblíbené zejména v 19. století, příklad 

je na obr. 2. 

 
Obr. 2: Panoramatická malba Bitva u Lipan (L. Marold, konec 19. stol.)  
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Je nutno uvést, že pouze část maleb během historii měla za účel vtažení pozorovatele 

do zobrazeného výjevu. V dějinách výtvarného umění vznikala i všemožná jiná díla 

s velice různorodými efekty na publikum. 

 

Obdobný vývoj jako v případě malby měla od 1. poloviny 19. stol. fotografie. Z pohledu 

virtuální reality přinesla mnohonásobně rychlejší sběr obrazových dat a mnohem 

věrohodnější zobrazení reálného světa. Nevýhodou byla velmi obtížná úprava těchto dat 

(přidávání dalších objektů do fotografie nebo jejich vzájemné spojování). Rozšíření 

úprav a retuší nastalo až s rozvojem digitální fotografie na konci 20. století. Díky tomu 

bylo možné fotografie snadno upravovat, umisťovat do nich cizí objekty nebo je 

navzájem spojovat. Šlo vytvářet i panoramatické fotografie, jejichž vlastnosti jsou 

podobné panoramatickým malbám v popisu výše. 

Různými úpravami a pokusy ve fotografii bylo možné dosáhnout efektů přibližujících se 

efektům virtuální reality. Jedním z pokusů byla stereoskopie. Jedná se o technologii 

využívající faktu, že každé ze dvou lidských očí vidí odlišný obraz, který je v mozku 

spojován pro vnímání 3D prostoru. Zařízení pracující na tomto principu (stereoskop) tedy 

každému oku ukazuje mírně odlišný obraz a tím vyvolává dojem sledování 

trojrozměrného prostoru při použití pouze dvojrozměrných fotografií. Průkopníky této 

technologie byli například Sir C. Wheatstone, D. Brewster (Brewsterův stereoskop, 1849, 

obr. 3) nebo O. W. Holmes (Holmesův stereoskop, 1861, obr. 4). Existují i modernější verze 

stereoskopů, liší se však pouze materiálem, osvícením obrazu či nahrazením statického 

obrazu moderním displejem, technologie zůstala stejná. Na principu stereoskopie 

fungují i mnohé dnešní 3D technologie i headsety pro virtuální realitu [8]. 

   
 Obr. 3: Brewsterův stereoskop Obr. 4: Holmesův stereoskop 

 

3.2.1 SENSORAMA 

První zařízení, které si kladlo za cíl přímo zprostředkovat uživateli pohled do virtuální 

reality „se vším všudy“, byl přístroj Sensorama (obr. 5) z 50. let minulého století od 

amerického vynálezce Mortona Heiliga. Jeho myšlenka byla vytvořit biograf 

budoucnosti. Přístroj dokázal podpořit představu skrze více smyslů najednou, využíval 

totiž nejen širokoúhlý obraz, ale i stereo zvuk, vůně, vibrace či simulaci větru. Promítaný 

filmový materiál byl ve stylu jízdy na motorce, kole, člunu nebo letu helikoptérou a k jeho 
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tvorbě bylo nutné použít speciální kameru. Autor svůj vynález prezentoval jako zábavní 

médium, dále oslovil firmy, které by mohly přístroj využít k efektnější prezentaci svých 

produktů, a také se ho snažil prosadit jako nástroj pro výuku v armádě, průmyslu či pro 

studenty. Lidé se tak mohli lépe učit zvládat rizikové situace, aniž by museli čelit 

skutečnému nebezpečí. Sám autor vynálezu se vyjádřil, že cvičení lidí tímto způsobem 

je mnohem efektivnější a vede nejen k lepším znalostem dané záležitosti a schopnosti 

užívat je po delší dobu, ale i k větší motivaci a chuti k tréninku samotnému. Bohužel 

produkt na trhu neuspěl, a to zřejmě z důvodu, že na něj společnost ještě nebyla 

připravena. Protože pokud se posuneme vpřed do dnešní doby, kdy virtuální realita 

slouží pro zábavu, průmysl i efektní prezentaci, vidíme, že je přesně tím nástrojem, jakým 

ho v 50. letech viděl M. Heilig [9]. 

  
 Obr. 5: Přístroj Sensorama a speciální kamera Obr. 6: Přístroj Sword of Damocles 

 

3.2.2 SWORD OF DAMOCLES 

V roce 1968 přišli počítačový inženýr Ivan Sutherland a jeho student David Evans 

s podobným přístrojem. Dokázali ho však dostatečně zmenšit a konstruovat tak, aby 

mohl být nasazen na hlavě uživatele a mít tak neustálý kontakt s jeho očima (obr. 6). 

Konstrukční řešení zahrnovalo část senzorů visících nad uživatelem, aby došlo k co 

nejmenšímu omezování uživatele v pohybu. Z podoby celého zařízení tak získal přístroj 

název „The Sword of Damocles“ (Damoklův meč) a je považován za jeden z prvních VR 

přístrojů typu Head Mounted Display (zařízení připoutané k hlavě). Zařízení obsahovalo 

stereoskopický displej, přes který byly do očí promítány jednoduché geometrické tvary 

měnící perspektivu dle pohybů hlavy uživatele. Protože bylo kromě umělých tvarů vidět 

i reálné okolí uživatele, lze tento vynález považovat i za předchůdce rozšířené reality. 

Toto zařízení nicméně nebylo nijak dále komerčně šířeno, a proto zůstalo pouze ve fázi 

vědeckého projektu [10]. 

 

3.2.3 PROJEKT VIEW 

Americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) ve spolupráci s firmou VPL 

Research v roce 1990 vytvořili školicí simulátor pro astronauty (obr. 7). Zařízení mělo 

vzhled velmi podobný dnešním VR headsetům, jeho součástí byla náhlavní souprava 

(HMD) se stereoskopickým displejem promítajícím virtuální prostředí. Dále i rukavice 
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s detekcí pohybu pro zobrazení polohy rukou ve virtuálním prostředí a interakcí 

s objekty. Mohla být dodána i jistá forma prostorového zvuku [11]. 

   
 Obr. 7: Projekt VIEW Obr. 8: Přístroj Virtuality 

 

3.2.4 VIRTUALITY 

Společnost Virtuality Group vytvořila v roce 1991 herní systém Virtuality pro hraní s 3D 

efektem. Součástí byl VR headset nasazený na hlavu uživatele a ovladač ve formě 

joysticku (obr. 8). Přístroj nicméně neregistroval pohyb hlavy a neinicioval tak následnou 

změnu obrazu. Uživatel měl ale obraz stále před očima, a tak byl prostředím i tak svým 

způsobem obklopen. Zajímavostí byla podpora her pro více účastníků najednou díky 

vzájemnému propojení přístrojů, což je technologie, která i dnes významně zlepšuje 

zážitek z hraní ve VR [12], [13]. 

 

3.2.5 SEGA VR GLASSES 

V roce 1993 oznámila japonská společnost Sega vyvíjející videohry nový VR headset jako 

doplněk ke své herní konzoli Sega Genesis. Jeho předností byly kromě barevných LCD 

displejů a stereo reproduktorů především inerciální senzory zaznamenávající pohyb 

hlavy (obr. 9). Tím se toto zařízení posunulo o velký kus dopředu a dokázalo konečně 

zprostředkovat pravý 360° zážitek z virtuálního prostředí, a to za cenu tehdejších 200 $. 

Na rozdíl od dnešních VR headsetů byl použit ovladač z herní konzole, chyběla tedy 

podpora sledování rukou. Snaha o futuristický vzhled dnes může působit poněkud 

úsměvně, ale též souvisí s celkovým vnímáním virtuální reality v té době. Bohužel tento 

produkt nikdy neopustil fázi prototypu a nedostal se tak k široké veřejnosti. Důvodem 

byl podle autorů příliš realistický zážitek z používání, který by mohl způsobit zranění či 

nevolnost. Nicméně pravou příčinou byly zřejmě příliš vysoké nároky na výkon přístroje 

[12]. 
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 Obr. 9: Přístroj SEGA VR Glasses Obr. 10: Přístroj Nintendo Virtual Boy 

 

3.2.6 NINTENDO VIRTUAL BOY 

Obdobným počinem bylo zařízení Virtual Boy od firmy Nintendo v roce 1995 (obr. 10). 

Přístroj byl prvním přenosným VR headsetem se stereoskopickou 3D grafikou, který se 

dostal do volného prodeje veřejnosti. Třetího rozměru bylo dosaženo pomocí tzv. 

paralaktického efektu. Ten díky různé rychlosti posouvání objektů při pohybu kamery 

vytváří dojem 3D prostoru. Používání probíhalo pohledem do dvou čoček zařízení, které 

muselo stát na stojanu např. na desce stolu. Ovládání zajišťoval herní konzolový ovladač. 

Limity byly bohužel v monochromatickém displeji, jehož grafika nedosahovala úrovně 

jiných přístrojů tehdejší doby. Používání bylo také velmi nepohodlné a často 

způsobovalo bolesti zad a hlavy. Původní cena byla 180 $, což bylo na tehdejší dobu 

mnoho a aplikací bylo dostupných přibližně dvacet. Produkt byl proto brzy stažen a mezi 

VR zařízeními následovala několikaletá odmlka [12]. 

 

3.2.7 GOOGLE STREET VIEW 

Za posun v oblasti virtuální reality není nutné brát jen nový hardware. Společnost Google 

ve své službě Street View použila známou technologii sférických fotografií (obr. 11). 

Inovací ale bylo především to, že se jednalo o reálné fotografie ze světa, kterým byla 

přidána informace o poloze pořízení a které byly integrovány do existující služby Mapy 

Google. Snímky jsou tak velmi snadno dostupné. Velkou výhodou bylo také obrovské 

pokrytí, které se od vzniku služby v roce 2007 díky optimalizované technice sběru a 

zpracování dat velmi rychle rozšiřuje (obr. 12). Pokryty jsou některé těžko přístupné 

oblasti např. pod hladinou oceánu, pohoří v Himalájích nebo vnitřky budov. Nehledě na 

to, že samotná sférická fotografie je už krokem k virtuální realitě, Google šel s touto 

myšlenkou ještě o kus dál a umožnil v mobilní aplikaci zvolit zobrazení pro smartphone 

headset (kapitola 3.4.1). Celá služba je tak dostupná i v pohlcujícím VR prostředí. 
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 Obr. 11: Náhled služby Google Street View Obr. 12: Automobil s přístrojem pro sběr dat 

 

3.2.8 OCULUS 

V roce 2012 založil Palmer Luckey ve spolupráci s Johnem Carmackem a dalšími firmu 

OculusVR. Z důvodu nedostatku finančních prostředků se rozhodli získat finance pomocí 

crowdfundingové kampaně (vybíráním dobrovolných příspěvků od jiných lidí), což se 

povedlo. Vybráno bylo za krátkou dobu 2,5 milionu dolarů a už jen tímto úspěchem se 

projekt stal velmi populárním. Produktem firmy byl VR headset Oculus Rift DK1 (obr. 13). 

Šlo o zařízení typu HMD s displejem a přesnými inerciálními senzory sledující pohyb 

hlavy. Rozdíl od doposud vydaných VR zařízení byl v přesnosti i rychlosti senzorů a 

kvalitě displeje. Skokem vpřed byl hned další vydaný VR headset (Oculus Rift DK2, 2014), 

který přinesl mnohem vyšší rozlišení displeje a především sledování změn polohy 

zařízení v prostoru (6 stupňů volnosti) pomocí externího senzoru. V roce 2015 byla firma 

prodána společnosti Facebook, Inc. a začal vývoj dalších komerčních produktů, například 

jedné z největších ikon virtuální reality – Oculus Rift CV1 (obr. 14). Firma od té doby 

vydala několik dalších headsetů, z nichž několik je popsáno v kapitole 3.4. Firma Oculus 

dokázala vyrobit první masově vyráběný VR headset a za pouhých několik let se dokázala 

vyvinout z garážového projektu v jednoho ze dvou dnešních největších výrobců 

headsetů pro virtuální realitu. Překonala tak mnoho firem i vědců, kteří se do té doby 

marně pokoušeli o totéž [14]. 

  
 Obr. 13: Zařízení Oculus Rift DK1 Obr. 14: Zařízení Oculus Rift CV1 
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3.2.9 GOOGLE CARDBOARD 

Headsety Oculus už byly nějaký čas ve vývoji, ale bylo evidentní, že se bude jednat o 

velmi drahé přístroje, což nepřálo masivnímu rozšíření mezi veřejnost. Společnost 

Google přišla na způsob, jakým udělat virtuální realitu dostupnější. A sice, vytvořila 

headset v podobě velice jednoduché formy se dvěma čočkami, do které uživatel vložil 

svůj mobilní telefon a po správném softwarovém nastavení (obraz musel být rozdělen 

na dvě části pro dosažení stereoskopického vjemu) bylo možné se díváním přes čočky 

ponořit do světa virtuální reality. Google tak místo drahého vývoje komplexního zařízení 

využil přístroje, který už většina obyvatel vlastní. Headset je do dnes velmi populární a 

má mnoho forem od různých výrobců. Společnost totiž kromě samotného zařízení 

vydala i podrobný návod na jeho výrobu. Dále se tomuto headsetu věnuje kapitola 3.4.1. 

 

3.2.10 VIRTUÁLNÍ REALITA DNES 

Po společnosti Oculus začala VR headsety v roce 2015 prodávat také Tchaj-wanská firma 

HTC ve spolupráci s Valve. Její produkty dosahují podobných schopností jako Oculus a 

tyto dvě společnosti jsou dnes hlavními konkurenty v oboru VR hardware. Z důvodu 

intenzivní popularizace VR v posledních letech narůstá také poptávka po kvalitním 

software. Vývojáři zkoušejí stále nové nápady, jak technologii využít, a to i mimo herní 

aplikace. Vzhledem k tomu, že je tato technologie v poměru k ostatním ještě velmi 

mladá, očekává se v blízké budoucnosti její velmi intenzivní rozvoj. V oblasti programů 

pro vývojáře (tzv. herní enginy) je snahou tvorbu obsahu co nejvíce zjednodušovat a 

umožnit tak vývoj VR aplikací i lidem mimo tento obor. 

K virtuální realitě se také přidávají výrobci mobilních telefonů a vývojáři mobilních 

aplikací. Někteří výrobci začínají prodávat smartphone headsety určené pouze pro 

vybrané modely telefonů (např. Samsung Gear VR). Vývojářům aplikací stačí přizpůsobit 

zobrazení svých aplikací do stereoskopické podoby. 

 

3.2.11 BUDOUCNOST VR 

Jak již bylo zmíněno, virtuální realita je odvětví mladé a velmi rychle se vyvíjející, a proto 

je odhadování jejích budoucích směrů obtížné. Jsou zde nicméně některé myšlenky, 

které by v budoucnu mohly nabýt větší popularity. 

Jedna z možností je nahrazení dnešního prostředí počítačů virtuální realitou. VR by tak 

nebyla používána pouze při spouštění konkrétních aplikací, ale ovládala by celý operační 

systém – správu souborů, nastavení, prohlížení internetu nebo manipulaci s okny. 

Vyžadovalo by to ale, aby všechny nainstalované programy byly připraveny pro ovládání 

pomocí VR. Je možné, že by se některé činnosti tímto způsobem daly dělat mnohem 

efektivněji. Například práce ve 3D prostoru v programech jako Autocad nebo ArcGIS, 

úpravy fotografií, videa a jiné. Podobně by tento systém mohl vyhovovat lidem 

používajícím více monitorů najednou – získali by tak jeden velký sférický monitor pro 
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efektivní práci a orientaci v pracovním prostoru. Nevýhodou by mohlo být například 

nepříjemné psaní textu při absenci klávesnice nebo omezená doporučená doba 

používání VR. 

Potenciál mají také specializované hardwarové VR doplňky. Ty jsou většinou určeny pro 

firmy, které je používají za nějakým konkrétním účelem. Jedná se například o sadu 

senzorů pro pohyb těla, které sledují kromě hlavy a rukou (headset a ovladače) i jeho 

další části (ruce, nohy, ramena a podobně). Nebo o haptické rukavice, které poskytují 

hmatovou odezvu odpovídající věcem, kterých se uživatel ve virtuální realitě dotýká (obr. 

15). Zajímavá je také podložka pro simulaci chůze (např. Kat VR, obr. 16). 

   
 Obr. 15: Zařízení Dexmo Obr. 16: Zařízení KAT Walk mini 

 

Výrobci dnešních VR headsetů také experimentují s technologií, která sleduje pohyb očí 

uživatele během používání. Jednak díky tomu může být obraz renderován v plné kvalitě 

pouze v místech, která jsou momentálně sledována a ušetří se tak grafický výkon. 

Druhou možností je ovládání virtuálního prostředí pouze pohybem očí, odpadne tak 

nutnost použití kontrolerů (ovladačů). Další využití je potom vyhodnocování chování 

uživatele na základě záznamů z těchto zařízení. Například učitel ve virtuální autoškole 

tak může žákovi podrobněji popisovat, co má při řízení sledovat více či méně. Jedno 

z takových zařízení je HTC Vive Pro Eye představené na veletrhu spotřební elektroniky 

CES 2019 v Las Vegas [15]. 

 

3.3 Využití 

3.3.1 KULTURA 

Kulturní místa a akce vychází především z návštěv lidí. Mají tu výhodu, že se na nich lidé 

mohou volně pohybovat a zkoumat umělecké objekty z různé blízkosti, úhlu a po různou 

dobu. Pro zvýšení atraktivity začala například některá muzea a galerie obsah svých 

expozic zpřístupňovat na internetu a do mobilních zařízení. Tento způsob sice nabízí 

sdílení vizuálních i textových informací mezi muzeem a návštěvníkem, ale k opravdové 

návštěvě má velmi daleko. Virtuální realita ale dokáže zprostředkovat mnohem 

věrohodnější náhradu fyzické návštěvy. Člověk se může virtuálně pohybovat po 
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prostorech muzea, vše si prohlížet ještě z větší blízkosti, než je obvykle v muzeu či galerii 

povoleno, brát objekty do rukou a libovolně je zkoumat. Zážitek navíc není rušen 

okolními návštěvníky, protože ti se ve virtuálním muzeu nenachází. To může být 

částečně i nevýhodou, neboť tak lidé nemohou své dojmy z umění ihned diskutovat 

s ostatními. Tento způsob návštěvy může sbírky muzeí zatraktivnit zejména pro děti, 

kterým někdy přijde klasické muzeum jako nudné. 

Jako příklad VR prohlídky může sloužit The British Museum, které část své expozice 

zpřístupnilo v podobě sférických snímků z interiéru. Snímky jsou doplněny o interaktivní 

prvky zobrazující informace o jednotlivých exponátech a některé exponáty je možné 

otevřít jako texturovaný síťový 3D model. Podobně využila technologie Laboratoř 

fotogrammetrie na katedře geomatiky na ČVUT v Praze ke tvorbě vlastního virtuálního 

muzea. Rozdíl oproti předchozímu příkladu je, že budova byla vytvořena pouze virtuálně 

(ne na základě předlohy) a lze se v ní pohybovat volně (procházení není omezeno na 

diskrétní pozice pořízených sférických snímků). Exponáty jsou 3D modely z různých 

projektů katedry a je možné je brát do rukou a přemisťovat [16]. Institut plánování a 

rozvoje hlavního města Prahy (IPR) nabízí v Centru architektury a městského plánování 

(CAMP) výstavu „Smíchov City: od nádraží k nové čtvrti“. Část města na pražském 

Smíchově projde v budoucnu výraznou proměnou, z nevyužívaného nákladového 

nádraží vznikne moderní čtvrť. Protože chce město do projektu zapojit i samotné občany, 

nabízí jim kromě možnosti vyjádření k podobě projektu i virtuální procházku novou čtvrtí 

ve VR brýlích. Lidé tak mohou mnohem podrobněji studovat různé aspekty projektu, 

například řešení dopravy či občanskou vybavenost [17]. 

Dalším kulturním zážitkem využívaným ve VR je virtuální turismus. Jedná se o podobný 

způsob jako v případě muzeí – tedy prohlídka místa ve světě. Na rozdíl od muzeí je ale 

virtuální turismus omezen výhradně na sférické fotografie (nikoli 3D modely). Díky 

službám jako je Google Street View, kde je obsah tvořen i samotnými uživateli, má toto 

odvětví velmi husté pokrytí a snadnou dostupnost. Virtuální procházku kolem světa si 

tak může dovolit téměř kdokoli. 

 

3.3.2 FILMOGRAFIE 

Díky technologii digitální úpravy fotografií je dnes možné spojit několik fotografií 

v jednu, která tak získá panoramatický nebo sférický tvar. Sférické fotografie také lze 

přímo pořizovat tzv. sférickou kamerou. A od toho je už jen malý krok ke sférickému 

videu. Otevírají se tak nové možnosti v oboru filmografie, kde můžou vznikat nové filmy 

v tomto formátu. Výhodou je v takovém případě mnohem větší pocit pohlcení filmovým 

prostředím. Divák má intenzivnější pocit, jako by byl součástí dění na plátně, což je často 

hlavním záměrem tvůrců. Dalším pozitivem je mnohem větší plocha k zaznamenání 

obsahu. To může být ale i nevýhodou, například z důvodu, že divák nemůže sledovat celé 

plátno najednou a musí si sám vybírat směr pohledu. Stává se tak částečně režisérem 

filmu, ale mohou mu uniknout důležité momenty, a film tak bude muset pravděpodobně 

shlédnout vícekrát, aby děj skutečně pochopil. Filmového materiálu vzniklého v tomto 
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formátu je již mnoho, jedná se však často o záznamy skutečných událostí, například 

válečných konfliktů, záznamů z koncertů, dění v přírodě a podobně, tedy pouze o pohled 

se statické kamery. Není to film v pravém slova smyslu, chybí mu herci, střih aj. Sférická 

videa jsou dostupná například v aplikaci YouTube pro mobilní telefony, VR headsety i 

desktopové prohlížeče. 

Podobně lze ve sférickém videu sledovat sportovní utkání. Formát má v tomto případě 

velký potenciál, protože každý člověk může mít v daném sportu jiné preference směru 

pohledu, než má režie. 

 

3.3.3 PRŮMYSL 

V průmyslu se virtuální realita využívá především k tvorbě designu výrobků, která 

vyžaduje výrobu velkého množství prototypů. Tyto prototypy jsou důležitou součástí 

vývoje finálního produktu, jsou na nich prováděny různé pevnostní a vizuální analýzy, ale 

jejich využití je mnohdy pouze krátkodobé, což v poměru k nákladům na jejich výrobu 

není příliš výhodné. Je proto snahou tyto dočasné výrobky nahrazovat virtuální realitou 

včetně provádění testovacích analýz. Jako příklad lze uvést automobilku Škoda Auto, 

která VR využívá v procesu tvorby designu auta, návrhu jednotlivých dílů, k plánování 

procesu výroby i marketingu. Technologie výrazně zjednodušuje a zrychluje práci, což 

potvrzuje zmíněné ušetření finančních prostředků [18]. 

Architektuře a urbanismu dokáže VR pomoci v simulacích hotového projektu. Pracovníci 

tak mohou procházet kompletní model budoucího stavu a analyzovat pohledy z různých 

míst a úhlů. Virtuální realita také umožňuje renderování realistického chování světla 

nebo větru, což může mít vliv na celkový dojem z prostředí upraveného v rámci projektu, 

a proto je důležité je jimi zabývat. 

 

3.3.4 MALOOBCHOD A MARKETING 

Virtuální realita přináší schopnost si k sobě domů přenést 3D modely všemožných věcí. 

Dají se tak prohlížet výrobky z obchodů ještě před jejich zakoupením. Toho využívá 

například obchodní řetězec IKEA prodávající nábytek a vybavení domácnosti. 

Obchodních domů tohoto řetězce není mnoho (v ČR jsou pouze čtyři), proto je snahou 

ušetřit lidem dlouhou cestu a zprostředkovat jim detailní pohled na výrobek přímo 

z jejich domova. Funkce je dostupná v mobilní aplikaci IKEA Place (obr. 17) a dokáže 

používat i realitu rozšířenou, díky níž lze do obrazu fotoaparátu mobilního telefonu 

uměle vložit nový kus nábytku a sledovat, jak se hodí ke stávajícímu vybavení místnosti. 

Stejné funkce jako IKEA používají i jiné společnosti, například Apple, která též nabízí 3D 

modely svých mobilních telefonů ve virtuální i rozšířené realitě. 

Velký potenciál má tato funkce zejména v odvětví módy, kdy bude možné pomocí 

rozšířené reality zkoušet oblečení či make-up. Dále také na realitním trhu – přes aplikaci 

by mělo jít konat virtuální prohlídky nemovitostí. 
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 Obr. 17: Mobilní aplikace IKEA Place Obr. 18: VR hra Beat Saber 

 

3.3.5 ZÁBAVA 

Hry a zábava jsou jedním z hlavních využití dnešních VR headsetů. Protože hry nejsou ve 

virtuální realitě úplnou novinkou, množství titulů ve VR obchodech je skutečně obrovský 

a herní zážitek je v porovnání s herními konzolemi či počítačem nesrovnatelně více 

pohlcující. Vybírat lze z mnoha kategorií, například akční, střílecí, sportovní, kreativní, 

oddechové, hororové, vzdělávací a podobně (obr. 18). Existují také aplikace sociální, 

které vytváří virtuální místnost pro setkávání s ostatními uživateli a komunikaci mezi 

nimi. Příklady zde nejsou uvedeny, protože rozmanitost aplikací je velká a každý má 

v tomto ohledu jiný vkus. Jedná se také o téma vzdálené tématu této práce. 

 

3.3.6 VZDĚLÁVÁNÍ 

Moderní způsoby výuky dětí na základních a středních školách by měly žáky dobře 

připravit ke vstupu do dnešní rychle se vyvíjející společnosti. Jako součást toho by měla 

škola žáky naučit pracovat s moderními technologiemi, a to především tak, aby se jimi 

nenechali pouze ovládnout ve světě zábavy či zavádějících informací, ale aby je dokázali 

využít ve svůj prospěch. Děti se o nové technologie zajímají nezávisle na vzdělávacím 

systému a mobilní zařízení ovládá většina z nich velmi dobře. Je tak možné této 

schopnosti využít a místo zakazování používání mobilních telefonů v hodinách je naopak 

využít k efektivní výuce a možná tak i nasměrovat jejich zájem o mobilní technologie více 

edukativním směrem. K tomuto účelu může posloužit právě virtuální realita. Je však 

nutné uvést, že ne ke všem výukovým materiálům může být VR tou správnou 

alternativou. Její použití musí mít jasný smysl, nadužívání takové technologie by mohlo 

být kontraproduktivní. 

Stojšić I. a další [19] se zabývají využitím virtuální reality ve výuce zeměpisu a v rámci 

jedné z částí i vlivem výuky pomocí VR na efektivitu učení. Text udává, že vyučování 

s pomocí mobilních zařízení může být výrazně efektivnější než formou výkladu nebo 

formou výuky s počítačem. Dále, že vtažení žáků do virtuální reality skutečně navozuje 

pocit fyzického nacházení se na promítaném místě. Díky tomu žáci mnohem intenzivněji 

vnímají okolí, kterého se stali součástí. Navíc lze přidat možnost interaktivní komunikace 

s okolím či schopnost ho měnit na základě vlastního uvážení. Tím vznikne mocný 



 

24 

výukový nástroj, díky kterému budou žáci učením pohlceni, budou se učit efektivněji a 

učební materiály si zapamatují mnohem snadněji než praktikováním tradičních postupů. 

Zdroj zmiňuje i technické prostředky, které jsou předpokladem pro správné fungování 

systému. Je to jednak správná volba hardware, profesionální VR headsety jsou nákladné 

a pro školu se nehodí, nejsou dostatečně mobilní a vyžadují externí výkonná zařízení. 

Jako nejlepší řešení byla tak vyhodnocena platforma smartphone headsetů. Myšlenka 

v tomto ohledu počítá s využitím mobilních telefonů samotných žáků, kterým by tak 

metoda ukázala další rozměry používání svých vlastních zařízení. 

Jako jeden z klíčových bodů je třeba uvést, že při jakémkoli využití VR, a především pak 

během výuky, je velmi důležité dbát na důkladnou přípravu. A to nejen didaktickou, ale i 

technickou. Zařízení musí být k výuce připravena a zaměstnanci musí umět techniku 

ovládat, aby se předešlo časovým prodlevám při řešení chybného fungování [19]. 

 

3.3.7 VÝUKA NA UNIVERZITÁCH, ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Výuka na univerzitě má velice blízko k profesnímu životu. V zaměstnání i na vysoké škole 

jde často o učení pracovních postupů a v tom má virtuální realita velký potenciál pomoci. 

Z typů aplikací jsou tak úspěšné hlavně simulátory reálných pracovních situací. Uživatel 

se pohlcujícím způsobem ponoří do pracovní situace a snaží se ji řešit. Umožňují tak 

zlepšovat návyky, reflexy, vhodně reagovat a vnímat okolí mnohem intenzivněji než při 

běžném výukovém procesu. Simulované situace a celé jejich prostředí jsou ale pouze 

virtuální, takže při případném neúspěchu v řešení problému není poškozeno žádné 

zařízení, materiál ani lidské zdraví. Pro studenty a zaměstnance to má jednoznačný 

studijní přínos a firmě takový způsob může ušetřit značné náklady. Vývoj a pořízení 

takové VR aplikace můžou být nicméně také velice nákladné, často vyžadují tvorbu 

velice detailních 3D modelů a složitě propracované interakce mezi nimi. Velká pozornost 

musí být také věnována ovládání aplikace, aby bylo přirozené a intuitivní. 

VR aplikace pro toto použití jsou často soukromým vlastnictvím dané firmy, a proto je 

obtížné najít konkrétní příklady. Obecně jsou ale používány ke školení ovládání přístrojů 

a těžké techniky (letadla, jeřáby) nebo orientace v pracovním prostoru (např. ve velkých 

skladech). Tímto způsobem se eliminují začátečnické chyby zaměstnanců plynoucí 

z nedostatečných zkušeností. VR využívá i zmíněná Škoda Auto nejen k samotné práci, 

ale i k učení zaměstnanců správným a efektivním postupům při práci [18]. 

Na univerzitách je také často vyučována práce s CADovskými programy. Ty jsou takovou 

vstupní branou do světa modelování objektů v 3D prostoru, některé dokonce umožňují 

renderování 3D scén se simulací osvětlení apod. Při budoucím rozšíření VR do dalších 

oborů by tak studenti měli být do jisté míry připraveni 3D VR modelům rozumět a umět 

je tvořit. Příkladem takového software vyučovaného na katedře geomatiky FSv ČVUT 

v Praze je program AutoCAD, MicroStation nebo SketchUp. Z dalších programů 

využívaných pro VR může být Autodesk Maya nebo 3DS Max. 
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Speciálním odvětvím používajícím virtuální realitu k výcviku je potom v některých 

státech armáda. U vojáků je výcvik obzvlášť důležitý a při reálném cvičení velmi 

nákladný. VR v tomto případě pomáhá zlepšovat vnímání situací v extrémním prostředí 

a tím i schopnosti orientace a týmové spolupráce. Dále se lze na VR simulátorech učit 

seskok padákem nebo ovládání vojenské těžké techniky (letecké, pozemní i námořní). 

V neposlední řadě může virtuální realita pomoci psychologicky během terapií pro vojáky 

trpící posttraumatickou stresovou poruchou. Je možné je například znovu vystavit 

traumatickým situacím a sledovat jejich reakce nebo jim ukázat podobné situace v jiném 

světle [20], (obr. 19). 

 
Obr. 19: Ukázka výcviku armády s VR 

 

3.3.8 VIRTUÁLNÍ REALITA A GIS 

Při studiu geografických informačních systémů (GIS) se obvykle pracuje s obrovským 

množstvím dat a často se naráží na možnosti jejich prezentace. Běžný přístup v tomto 

oboru prezentuje výsledky jako digitální potažmo tištěnou mapu, mapovou službu či 

databázi s GIS daty. Pro mnoho projektů je použití 2D mapy výhodné, protože tím dojde 

k určité generalizaci, a pro prezentaci je pak tato forma přehlednější. Nehledě na to, že 

2D výstupy lze snadno tisknout a mít je při práci po ruce. Příkladem mohou být 

architektonické výkresy pro stavbu či jiné mapy určené pro práci v terénu. 

Pro některé projekty je ale zobrazení pomocí 2D mapy omezující a k lepšímu pochopení 

situace i dalšímu studiu dat lépe poslouží trojrozměrný model. Ten lze zobrazovat též 

v tištěné podobě (velmi omezeně) nebo digitálně na ploché obrazovce, což může být 

opět pro hledání dalších souvislostí v modelu limitující. Proto by použití virtuální reality 

pro vizualizaci GIS dat mohlo být přínosné. 

Kamel Boulos a další [21] používají konkrétní termín „VRGIS“ jako technologii kombinující 

virtuální realitu, 3D GIS data a Web GIS (GIS v prostředí internetu). VRGIS pracuje s velmi 

realistickým 3D modelem skutečných geografických dat ve virtuálním prostředí, které je 

možné ovládat pomocí vhodných zařízení, ať už počítač, nebo zejména mobilní zařízení 

či VR headset. Aby se jednalo skutečně o model, musí být uživateli umožněno se v něm 

volně pohybovat. Zároveň aby byly zachovány schopnosti GIS, mělo by být možné ve VR 

provádět běžné prostorové analýzy, selekce dat nebo úpravy viditelnosti vrstev [22]. 

Protože limity v použití této technologie jsou především ve výpočetním a grafickém 
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výkonu hardware, nastává největší rozmach VRGIS až v posledních desetiletích, kdy 

mobilní zařízení dosahují potřebného výkonu i nízkých pořizovacích nákladů (např. 

Google Cardboard). Aplikace či hry využívající nějakým způsobem GIS data lze tak 

provozovat i na mobilních telefonech či tabletech. 

VRGIS má velké uplatnění v souvislosti s konceptem Smart City a městským plánováním 

[21], [22]. Kamel Boulos a další uvádějí i konkrétní platformu, která se tímto využitím 

zabývá, a to kombinaci programu Esri CityEngine a VR headsetu Oculus Rift. Tento systém 

dokáže tvořit efektní vizualizace modelů městského prostoru nebo pomocí simulací 

analyzovat různé situace v provozu města (například predikce dopravních situací), [22]. 

Dokáže též zprostředkovat komunikaci obyvatel města s úřady a lidmi zabývajícími se 

městským plánováním. Jako příklad uvádějí zpracování pěších cest a cyklostezek ve 

smyslu průchodnosti města nebo analýzu hladiny hluku v průběhu dne a roku. Vše 

funguje na základě importovaných GIS dat a není potřeba detailní znalost tvorby 

prostředí pro VR. 

Jako další příklady vědeckých prací může sloužit kapitola 2 sdružující další zdroje 

zabývající se spojením virtuální reality a GIS dat. Ta mimo jiné ukazuje i různé typy dat, 

které je možné ve VR prezentovat, tedy nikoli jen 3D modely, ale i mračno bodů a jiné. 

Kromě vědeckých teorií už v tomto oboru existuje i mnoho praktických produktů volně 

ke stažení. Jako příklad lze uvést aplikaci Google Earth VR, ve které je možné procházet 

3D modelem celého světa ve VR headsetu. Za mobilní zařízení pak aplikaci Google Street 

View či hru Pokémon Go, která využívá data významných míst v krajině a na základě jejich 

polohy rozmisťuje virtuální budovy s bonusovými efekty pro hráče. 
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3.4 Potřebná technika (VR headsety) 

Headsetů pro virtuální realitu je na trhu mnoho. V této práci jsou uvedeny některé z nich 

s rozdělením do čtyř kategorií: smartphone, standalone, konzolové a PCVR headsety. 

Všechny z nich jsou typu „náhlavní souprava“ (Head Mounted Display, HMD), k některým 

lze připojit ovladače do rukou, externí senzory a jiné vybavení. 

Při výběru zařízení tohoto typu je několik parametrů, které ovlivňují kvalitu pohlcení i 

celkový dojem z virtuální reality, a měly by být brány na zřetel při výběru. 

Rozlišení displeje – u VR headsetu sleduje uživatel obraz z velké blízkosti, displej tak 

musí být dostatečně jemný, aby nebylo možné rozlišit jednotlivé pixely. Toho lze docílit 

zvýšením rozlišení při zachování rozměrů obrazovky. Jevu, kdy je v obrazu patrná mřížka, 

se říká Screen Door Effect a výrobci se snaží ho co nejvíce potlačit. 

Zorné pole (Field of View, FOV) – pár lidských očí má vodorovné zorné pole přibližně 170° 

(s periferním viděním). Headset by měl pokrýt toto pole ideálně v celé šířce. U většiny 

zařízení tomu tak není, zorné pole dosahuje většinou hodnot kolem 100°. Důležité je 

samozřejmě i vertikální pole. S větším FOV se zvyšuje míra pohlcení. 

Vzdálenost zornic (Interpupillary Distance, IPD) – vlastnost lidského těla, hodnota je 

individuální a měla by se shodovat se vzdáleností čoček headsetu. Pokud tomu tak není, 

obraz může být rozostřený. 

Prostorové sledování (Space Tracking) – způsob sledování polohy a natočení zařízení 

v prostoru. Je jich více, lze je dělit na tzv. Outside-in Tracking (též Lighthouse Tracking) a 

Inside-out Tracking. První zmíněný využívá externích senzorů v místnosti sledujících 

zařízení, druhý využívá senzorů na headsetu ke sledování okolí, na základě čehož 

vypočítává prostorové parametry. Důležitá je především rychlost (co nejmenší zpoždění) 

a přesnost. Nynějším trendem je používání Inside-out Trackingu, protože nevyžaduje 

žádné externí vybavení. Sledování polohy se týká nejen headsetu, ale i ovladačů. 

Ovladače (Controllers) – jsou přídavným vybavením k VR headsetu, sledují polohu rukou 

a obsahují tlačítka pro interakci s virtuálním prostředím. Důležitá je ergonomie a výdrž 

baterie. 

Audio – některé aplikace obsahují i zvuk, který může také značně zlepšit pocit pohlcení. 

Je proto důležité se u headsetů zajímat i o přítomnost/kvalitu reproduktorů, 

vestavěných sluchátek nebo výstupu pro externí sluchátka. 

Obsah – různí výrobci nabízí pro své headsety různé aplikace. Některé jsou dostupné pro 

všechny platformy, ale některé jsou exkluzivní pro konkrétní z nich. 

Cena – běžný parametr u všech produktů, headsety se pohybují v cenových hladinách od 

100,- do 30000,- i více. Některé modely jsou zpětně kompatibilní s ovladači a externími 

sledovacími senzory, které tak není nutné kupovat znovu, a cena se tím může snížit. 
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3.4.1 SMARTPHONE HEADSETY 

První kategorií jsou tzv. Smartphone headsety, tedy headsety pro chytrý mobilní telefon. 

Mají jednoduchou konstrukci se dvěma čočkami a prostorem pro vložení telefonu. 

Headsety samotné nemají žádné funkční elektronické prvky, veškeré grafické i 

senzorové vybavení zajišťuje mobilní telefon. Jejich největší výhodou je pořizovací cena, 

která začíná přibližně na 100 Kč (cena mobilního telefonu není započítána). Naopak 

nevýhodou je ne příliš pohlcující zážitek z používání. 

Pro většinu modelů platí, že samotný telefon nepotřebuje splňovat žádná zvláštní 

kritéria o kompatibilitě s headsetem, při pořizování se tak uživatel nemusí příliš ohlížet 

na typ telefonu, který vlastní. Headsety tohoto typu jsou konstrukčně velmi jednoduché 

a kvalita zážitku i intenzita pohlcení virtuální realitou závisí především na kvalitě a 

rozlišení displeje použitého mobilního telefonu a jeho softwarové výbavě. 

Nevýhodou tohoto typu headsetu je poskytnutí pouze základního zážitku z virtuální 

reality. Kvůli absenci pokročilejších senzorů totiž poskytuje sledování pouze ve třech 

stupních volnosti (Degrees of Freedom, DOF), umí tedy snímat prostorové natočení 

(rotace) díky senzorům telefonu, ale nikoliv prostorové posunutí (translace). Tím přichází 

o některé funkce a podle některých zdrojů se tak jedná pouze o částečnou virtuální 

realitu. U tohoto headsetu je také nízké pohodlí při používání, a to kvůli absenci popruhů 

pro upevnění kolem hlavy (u některých modelů) nebo nevyváženosti zařízení (hmotnost 

je soustředěna vpředu a zařízení tlačí na nos a lícní kosti). Pohodlí při používání je totiž 

zcela zásadní pro intenzitu pohlcení virtuální realitou. Je také vhodné vypnout všechna 

upozornění mobilního telefonu a počítat s jeho rychlým vybíjením. 

Díky svému principu je výroba headsetů pro chytrý telefon velice jednoduchá, a proto je 

na trhu obrovské množství výrobců a modelů. Některé z nich tak dokážou eliminovat 

nevýhody popsané výše. Nejlevnější modely jsou vyrobeny z tvrdého papíru a dvou 

čoček. Možné vylepšení je přidání upevňovacího popruhu a změna materiálu na plast, 

který je pevnější a při pocení obličeje se nedeformuje. Dalším detailem je kvalita čoček 

nebo ochrana proti jejich zamlžování. Celková konstrukce potom může mít bezpečnější 

způsob uchycení telefonu, větší prostor pro dioptrické brýle, výřez kolem konektorů 

telefonu (pro nabíjení a zapojení sluchátek) nebo ovládací tlačítko (dotykový displej je 

při používání nepřístupný). 

Kromě hardware je pro použití nutná i správná softwarová výbava, ta v tomto případě 

závisí na operačním systému telefonu, neboť obsah se v jednotlivých obchodech 

s aplikacemi liší. Přizpůsobení existující aplikace pro smartphone headsety není 

z hlediska vývoje složité. Je nutné pouze změnit zobrazení tak, aby byl displej rozdělen 

na dvě poloviny a každá z nich, aby zobrazovala mírně odlišný obraz podle pravidel 

stereoskopie. Vzhledem k nemožnosti ovládat zařízení během používání je ideálním 

využitím prohlížení sférických fotografií, malých 3D modelů nebo sledování filmů. Níže 

je uvedeno několik příkladů modelů smartphone headsetů (obr. 20). Poslední dva jsou 

kompatibilní pouze s několika modely telefonů a nabízí podporu jednoduchého 

ovladače. Jejich dostupnost na českém trhu se může s postupem času měnit. 
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 ReTrak Utopia 360° X I Am Cardboard DSCVR PanoBoard Foam VR 

 
 Aligator VR BOX2 Carl Zeiss VR One Plus Google Cardboard 

 
 Samsung Gear VR Google Daydream View 

Obr. 20: Ukázky Smartphone headsetů 

 

Smartphone headsety získávají aplikace z obchodů dle operačního systému telefonu 

(iOS, Android aj.). Níže je uvedeno několik aplikací vhodných pro tento typ headsetů. 

Expeditions 

Aplikace nabízí virtuální prohlídky různými místy světa. Ke sférickým fotografiím lze přidávat i 

textové popisky nebo obrázky. Prohlídky je možné vytvořit vlastní. 

Google Street View 

Prohlížení georeferencovaných sférických snímků reálných míst z celého světa pořízených 

společností Google, stejné snímky je možné prohlížet v desktopové verzi služby Mapy Google. 

VirtualSpeech - VR Courses 

Aplikace na procvičení řečnictví před publikem nebo pro prolomení studu z mluvení na 

veřejnosti. Simuluje různá prostředí, měří čas prezentace a podporuje i spouštění slidů. 
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YouTube 

Známý web pro prohlížení videí od jiných uživatelů, má obrovské množství obsahu a podporuje 

i sférická a polosférická videa. 

Sketchfab 

Webová databáze 3D modelů, modely je možné prohlížet, stahovat i nahrávat své vlastní, pouze 

některé modely jsou dostupné zdarma. 

Roller Coaster VR Theme Park 

Simulace jízdy na horské dráze, efektní zážitek, doporučeno sledovat v sedě a po krátký časový 

úsek – aplikace ovlivňuje rovnováhu uživatele a může způsobit nevolnost. 

 

Smartphone VR headsety jsou vhodné pro úplný začátek na vyzkoušení toho, jak 

virtuální realita vypadá. Pro dlouhodobější používání ale kvůli nízkému pohodlí a 

technickým nedostatkům vhodné nejsou. Jejich pořízení má smysl pouze při vlastnictví 

chytrého telefonu. Se svou velmi nízkou cenou se hodí k rozšíření VR mezi veřejnost, 

nebo k použití v podobě marketingového dárkového předmětu pro efektní prezentaci na 

předváděcích akcích. Právě tímto způsobem byl totiž v roce 2014 představen slavný 

headset Google Cardboard. Podrobnějšímu srovnání a popisu těchto zařízení se věnovali 

také Herman L. a další [4]. 

 

3.4.2 STANDALONE HEADSETY 

Standalone headsety lze přeložit jako „samostatné“, veškerá elektronická zařízení, která 

u smartphone headsetů zprostředkovával mobilní telefon, jsou zde pevnou součástí 

headsetu. Jejich hlavní výhodou je fakt, že k jejich fungování není potřeba nic víc, žádné 

připojení kabelem ani rozmisťování externích senzorů. Nutné je pouze krátké úvodní 

nastavení s připojením k Wi-Fi síti, a jsou připraveny k použití. 

Výhodou nad produkty předchozí kategorie je větší pohodlí a přístup k obchodům 

s aplikacemi, jako je SteamVR nebo Oculus Store. Ty jsou zaměřeny na VR headsety, a 

jejich obsah je jim tvořen na míru. Optické prvky jsou k sobě navzájem i vzhledem 

k obrazovce pevně fixovány, a proto zajišťují lepší fungování a potlačují některé optické 

vady. Zařízení tohoto typu mají nízkou hmotnost a fungují bezdrátově, jsou proto 

výhodným zprostředkovatelem efektní zábavy například při dlouhém cestování nebo na 

návštěvě u přátel. Jsou také vhodné pro virtuální setkávání přes sociální aplikace – účast 

u konverzací a hovorů ve virtuálních místnostech či hraní deskových her s dalšími hráči. 

To umožňují například aplikace Oculus Rooms, AltspaceVR nebo Facebook Spaces VR. 

Bohužel výkon hardware není u těchto zařízení tak vysoký, a proto lze některé aplikace 

používat pouze se sníženými grafickými nároky nebo jsou pro tato zařízení nedostupná. 

Nejnovější modely nabízí sledování polohy v místnosti (tedy 6 stupňů volnosti) bez 

externích senzorů, což přispívá pocitu pohlcení a snižuje náchylnost k nevolnosti. Jedná 

se o technologii Inside-Out Tracking zmíněnou výše a používá tří prvků sledování. Jednak 

sleduje data z gyroskopů a akcelerometrů uvnitř zařízení, soustava těchto senzorů se 
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nazývá IMU (Inertial Measurement Unit) a používá se například při snímkování ve 

fotogrammetrii. Dále jsou ke sledování polohy zároveň používána obrazová data ze 

soustavy kamer na povrchu headsetu. Ty jsou namířeny všemi směry a sledují změny 

okolí, na základě kterých probíhá zpřesnění výpočtů o poloze. A posledním článkem je 

sledování ovladačů, které má uživatel v rukách. To se děje též pomocí kamer nebo 

v kombinaci s dalším (například infračerveným) signálem. Poloha ovladačů se tak často 

ztrácí, pokud se dostanou z dohledu senzorů (za zády) nebo příliš blízko k nim. Metoda 

optického sledování může selhávat při použití na přímém slunci nebo v tmavém 

prostředí kvůli nevyvážené expozici. Metoda Inside-Out Tracking má nižší přesnost než 

měření pomocí externích senzorů, nicméně je velkým posunem ve vývoji, protože 

eliminuje nutnost pořizování a rozmisťování externích senzorů. 

Obecně u standalone headsetů je daní za kvalitnější VR zážitek o mnoho vyšší cena než 

u předchozí kategorie. Limity má také kapacita baterie. Lze ji sice během používání 

nabíjet, přijdeme tak ale o komfort bezdrátového zařízení. Též zůstává nevýhoda 

v soustředění veškeré hmotnosti vpředu. Uchycení na hlavě uživatele je ale v tomto 

případě řešeno lépe a pohodlí při používání tak není o nic menší. 

Níže je opět uvedeno několik příkladů modelů standalone headsetů a krátká specifikace. 

Dostupnost na trhu se může opět v časovém odstupu lišit. 

  rozlišení obnovovací fr. přibližná cena rok vydání 

 Oculus Go 2560×1440 60 Hz 200$ 2018 

Sledování pouze 3 stupňů volnosti (headset i ovladač), rychlé 

zapínání a úvodní nastavení, stereo reproduktory, senzor nasazení, 

nutnost Wi-Fi připojení, nemožnost nastavení očního rozestupu 

(IPD), možnost připojení dalších ovladačů (Xbox). 

 Oculus Quest 2880×1600 72 Hz 400$ 2019 

Podpora dvou ručních ovladačů, sledování v 6 stupních volnosti 

pro headset i ovladače při zachování bezdrátového fungování, 

sledování rukou i bez ovladačů, možnost nastavení očního 

rozestupu, vyšší hmotnost, velkou výhodou je možnost propojení 

(kabelem) headsetu s výkonným počítačem – s určitými 

kompromisy lze tedy zařízení konvertovat mezi standalone 

headsetem a PC VR headsetem (kapitola 3.4.4), díky této funkci má 

headset do budoucna velký potenciál. 

 Lenovo Mirage Solo 2560×1440 75 Hz 400$ 2018 

Sledování v 6 stupních volnosti pro headset, jeden ovladač (s 3 st. 

volnosti), absence reproduktorů, rozšiřitelná paměť (microSD), 

pevnější konstrukce zařízení, obsah limitován na aplikace 

platformy Google Daydream, kterých není mnoho. 
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 Oculus Go Oculus Quest Lenovo Mirage Solo 

Obr. 21: Ukázky Standalone headsetů 

 

Standalone headety (obr. 21) nabízí kvalitní zážitek z virtuální reality. V poslední době se 

na trhu začínají objevovat i standalone headsety s prostorovým sledováním (6 stupňů 

volnosti), které se v intenzitě pohlcení už výrazně neliší od nejlepších headsetů. Jelikož 

se ale veškerý hardware nachází v headsetu, má omezený grafický výkon. 

 

3.4.3 KONZOLOVÉ HEADSETY 

Jako zvláštní kategorie jsou zde uvedeny headsety fungující s herními konzolemi (obr. 

22). Není jich na trhu mnoho a pro vědu a výzkum mají nejmenší význam, a to především 

kvůli nemožnosti do nich importovat svůj vlastní obsah. Ten je omezen na aplikace 

z dané herní konzole a je určen výhradně pro zábavu. Z hlediska ceny je vhodné vědět, 

že k fungování je nutné předem vlastnit konzoli, pro kterou je VR headset určen. 

  rozlišení obnovovací fr. přibližná cena rok vydání 

 Nintendo Labo VR 1280×720 60 Hz 40$ 2019 

Společnost Nintendo nabízí herní konzole zaměřené na děti a pro stejnou cílovou 

skupinu je i VR headset Labo VR kompatibilní s konzolí Nintendo Switch. To je poznat 

jednak na nabízeném obsahu (animované minihry) i na příslušenství. Koncept je velmi 

podobný jako v případě headsetu Google Cardboard, headset je tvořen brýlemi 

z tvrdého papíru, do kterých se vloží herní konzole. Dva ovladače se potom používají buď 

samostatně, nebo se vloží do jednoho z pěti kartonových modelů sloužících jako 

příslušenství. Obsah je omezen na Nintendo aplikace, které jsou zábavné i naučné. Jedná 

se o jeden z mála VR headsetů zaměřených primárně na děti a vzbuzuje tak zájem a 

povědomí o VR i u těch nejmladších uživatelů. Samozřejmostí je proto nezávadný obsah 

i upozornění na příliš dlouhou dobu používání kvůli namáhání očí. Přestože by se mohlo 

zdát, že tento headset je atraktivní zábavou pouze pro děti, i dospělí v něm často najdou 

příležitost k oddychu. Velkou výhodou je nízká cena, nevýhodou nízké rozlišení displeje, 

senzory pouze pro 3 stupně volnosti a absence popruhu pro fixaci zařízení na hlavě. 
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 Nintendo Labo VR Světelné ovladače k PS VR Playstation VR 

Obr. 22: Ukázky konzolových headsetů 

 Playstation VR 1920×1080 90 Hz 300$ 2016 

Tento headset od společnosti Sony pro své fungování využívá kabelové propojení s herní 

konzolí Sony Playstation 4. Technicky je zajímavý především díky způsobu sledování 

headsetu a ovladačů, využívá totiž externí kameru, která sleduje svíticí prvky na 

zařízeních, a tím určuje jejich polohu. Tento způsob má nevýhodu ve ztrátě světelného 

signálu při zakrytí, což nastává, pokud se uživatel ke kameře otočí zády nebo zakryje 

jeden ovladač druhým. Další nevýhodou je nízké rozlišení, nemožnost nastavení očního 

rozestupu a limity ve výkonu herní konzole. Výhodou je možnost připojení ovladače Dual 

Shock 4. Obsah aplikací je rozsáhlý, ale omezuje se výhradně na herní tituly. 

 

3.4.4 PC VR HEADSETY 

Poslední kategorie zahrnuje headsety, které pro své fungování vyžadují externí výkonný 

počítač zajišťující veškeré výpočetní a grafické procesy. Díky tomu ale poskytují nejlepší 

pohlcující zážitek z virtuální reality ze všech doposud jmenovaných zařízení. 

  rozlišení obnovovací fr. přibližná cena rok vydání 

 Oculus Rift S 2560×1440 80 Hz 400$ 2019 

Oculus je jedním ze dvou hlavních výrobců dnešních VR headsetů, současný model Rift S 

přešel z externích senzorů na kompletní Inside-Out Tracking pomocí pěti kamer na 

povrchu zařízení. Tím se zjednodušilo úvodní nastavení, kalibrace a celé zařízení je tím o 

něco více přenosné, přibyly ale nevýhody v občasné ztrátě polohy ovladačů. Chybí 

manuální nastavení IPD, lze ale upravit softwarově. Ovladače lze použít i pro headset 

Oculus Quest. Výběr aplikací je možný jak z obchodu Oculus Store, tak SteamVR. Jedná 

se o skvělý headset za vcelku nízkou cenu. 

 HTC Vive 2160×1200 90 Hz 600$ 2016 

HTC je druhým z hlavních výrobců, tento původní HTC Vive z roku 2016 je prvním 

vydaných headsetem od této společnosti. Na rozdíl od Oculus používá sledování polohy 

pomocí externích senzorů typu SteamVR. Jedna kamera vpředu slouží k rychlému 

shlédnutí okolí bez nutnosti snímání přístroje z hlavy. Točítkem na boku lze manuálně 

přizpůsobovat vzdálenost čoček dle IPD uživatele. Ovladače lze použít i s novějšími 

generacemi řady HTC Vive. Tento headset je již zastaralý a na novější modely kvalitou 

nestačí. Je zde ale uveden, protože na něm byl testován finální projekt této práce. 
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 HTC Vive Pro 2880×1600 90 Hz 800$ 2018 

Vive Pro je vylepšenou verzí běžné verze Vive. Sdílí s ní tedy mnoho vlastností, jako 

manuální nastavení vzdálenosti očí nebo použití stejných ovladačů a externích senzorů. 

Má ale vyšší rozlišení, což snižuje tzv. Screen Door Effect popsaný výše. 

 HTC Vive Cosmos 2880×1770 90 Hz 700$ 2019 

Poslední s vydaných headsetů HTC po vzoru Oculus přechází na Inside-Out Tracking 

pomocí šesti kamer, je ale možné pro vyšší přesnost použít externí senzory od některého 

z předchozích modelů HTC. Model také přechází na jinou technologii displeje (LCD). 

Všechny HTC headsety podporují bezdrátový modul HTC Wireless Adapter, který je 

schopen přenášet data vysokou rychlostí a nahradit tak kabelové připojení k počítači. 

Nevýhodou jsou ovladače, které jsou těžké, a tedy méně komfortní při používání. První 

recenze také kritizují velmi nízkou úroveň sledování ovladačů, což se zlepšuje 

s postupným vydáváním softwarových aktualizací. 

 Valve Index 2880×1600 až 120 Hz 1000$ 2019 

Společnost Valve je autorem herního distribučního systému Steam. Zpočátku 

spolupracovala s HTC na vývoji headsetu Vive, v loňském roce ale vydala svůj vlastní 

headset. Jedná se o nejdražší zde uvedený headset, má ale velmi dobré parametry, 

například rozšířené zorné pole 130° a kvalitní audio systém. Používá též systém 

externího snímání pohybu a nabízí manuální přizpůsobení vzdálenosti čoček. 

 

 Oculus Rift S HTC Vive HTC Vive Pro 

 
 HTC Vive Cosmos Valve Index 

Obr. 23: Ukázky PC VR headsetů 

 

Ukázky vzhledu zmíněných zařízení jsou na obr. 23. jedná se o několik základních 

modelů. VR headsetů z této kategorie existuje mnoho dalších, například Pimax 5K XR 

s širokým zorným polem, HP Reverb Pro, LG 360 VR nebo levný Pansonite 3D VR Glasses. 
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Je třeba připomenout, že při používání VR headsetu můžou v některých případech hrozit 

zdravotní rizika, na která upozorňují i sami výrobci. Některým lidem může přítomnost ve 

virtuálním světě způsobovat pocit nevolnosti nebo ovlivňovat rovnováhu. Síla tohoto 

efektu je individuální. Při příliš dlouhém vystavení očí svítícímu displeji z takto velké 

blízkosti může také hrozit poškození zraku. Některé systémy ale na toto pamatují a 

uživatele za určitou dobu samy upozorní. V neposlední řadě je nutné věnovat 

dostatečnou pozornost okolí před vstupem do virtuální reality a odstranit všechny 

fyzické předměty, do kterých by mohl uživatel narazit nebo o ně zakopnout. 

V této práci byl použit VR headset HTC Vive, a to čistě z důvodu, že je to jeden z headsetů, 

který katedra v rámci Učebny kognitivní kartografie a virtuální reality vlastní. 

 

3.5 Software pro tvorbu Virtuální reality 

Jak je patrné, na využití virtuální reality má v dnešní době největší podíl odvětví zábavy. 

Naprostá většina obsahu dostupného pro tuto platformu jsou hry všemožných typů. 

Věda a jiné obory technologii též využívají. Jejich produkty ale buď nejsou vůbec 

komerčního typu nebo jsou soukromé, a tedy nedostupné veřejnosti. Nebo zkrátka 

negenerují tak vysoký zisk, aby se vývojářům počítačového software vyplatilo tvořit 

programy speciálně pro tyto účely. Ve všech ostatních odvětvích je tak nutné se 

spolehnout na software určený pro herní průmysl, což pro ně přináší mnohé výzvy při 

překonávání omezení způsobených jednostranným zaměřením těchto programů. 

Programu pro herní průmysl (tvorbu her) se říká herní engine. Jeho smyslem je 

komponovat objekty v 3D prostoru, detekovat jejich vzhled, vzájemné kolize nebo 

simulovat fyzikální zákony a aplikovat je na chování objektů (deformace, rychlost a 

trajektorie pádu a podobně). Zvláštní kategorií fyziky je v těchto programech chování 

světla, které je velmi důležité pro realistické podání virtuálního prostředí a je také velice 

náročné na simulaci. Samostatnou kapitolou je také vytváření zvuku, který má podobně 

složité chování jako světlo. Zmíněná pravidla a efekty fungují shodně pro většinu aplikací 

simulujících reálný svět a chování věcí v něm. Je proto výhodné mít program tohoto typu, 

který už pravidla obsahuje a není tak nutné je programovat do každé aplikace zvlášť. 

Jedná se proto o jakýsi rámec pro většinu her či aplikací. Pokud engine nějaké potřebné 

efekty neobsahuje, lze je pomocí vlastního kódu do aplikace doplnit. Nakonec musí být 

možné celou aplikaci kompilovat a zabalit do souboru pro instalaci na různé operační 

systémy, které pro následné spuštění nemusí samotný engine obsahovat. 

Tvorba aplikací v herním enginu probíhá většinou na velmi výkonných počítačích, které 

musí zvládnout komplexní grafické úlohy. Finální produkt ale musí být možné používat i 

na běžných počítačích. Proto je jednou z úloh také optimalizace. Ta různými metodami 

snižuje nároky na grafiku, ale takovým způsobem, aby to uživatel při používání aplikace 

nepoznal. Automaticky pracuje s operační pamětí, která nemůže pojmout naráz celý 
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obsah aplikace (virtuální svět) a je tak nutné pečlivě vybírat, co v daný okamžik musí být 

na obrazovce vykresleno a v jakém stupni detailu. 

Stupeň detailu (Level of Detail, LOD) je obecně důležitý pojem v oblasti 3D grafiky. 3D 

objekt je na začátku vytvořen v nejvyšším stupni detailu. Pokud se ale ve virtuálním světě 

nachází daleko od kamery, nemusí být vykresleny všechny detaily. Proto si engine sám 

vytváří kopii každého objektu v nižších stupních detailu a těmi potom automaticky podle 

vzdálenosti od kamery dané objekty nahrazuje a snižuje tak nároky na grafický výkon. 

I díky této funkci je pak možné plynule procházet obrovskými virtuálními světy i na běžně 

dostupných počítačích. 

Herních enginů je na trhu mnoho (obr. 24), nejznámějšími jsou Unity [2], [3], [4] a Unreal 

Engine [16]. Jejich výhodou je široká uživatelská základna, a to včetně velkých herních 

studií. Mají proto na webu propracovanou dokumentaci a velmi mnoho videonávodů na 

všechny možné úkony. Jsou ale i jiné, například GameMaker a GameSalad, které jsou 

vhodné pro začátečníky, protože nevyžadují psaní kódu. Nebo CryEngine [4] patřící mezi 

pokročilejší nástroje. Zajímavý je také open source engine Godot vyvíjený komunitou a 

dostupný zdarma. Některá herní studia používají své vlastní enginy, které ale nejsou 

dostupné veřejně a není je proto možné je pro projekty tohoto typu použít. 

Je nutno uvést, že neexistuje jeden konkrétní engine, který by byl nejlepší. Žádný není 

univerzální a nehodí se pro každý projekt, každému vývojáři může vyhovovat jiný z nich. 

Pro tuto práci byl použit program Unreal Engine 4 (UE4), protože je robustní, dostupný 

zdarma, věnuje se mu mnoho literatury i jiných zdrojů, a byl již použit na několika 

předchozích projektech katedry geomatiky. 

      
Obr. 24: Loga zmíněných herních enginů 

Unreal Engine vznikl v roce 1998 a stojí za vývojem mnoha známých herních titulů. 

Postupem času získával další funkce a rozšiřoval portfolio dostupných platforem 

(operační systémy pro počítače, později i pro mobilní telefony). V roce 2015 byla 

změněna cenová strategie, kdy začal být program šířen kompletně zdarma, nárokuje si 

pouze část zisku při překonání určité hranice. Akademické projekty ale většinou žádný 

zisk negenerují a Unreal Engine je proto pro tyto účely kompletně zdarma. Výhodou 

programu je také internetový obchod s obsahem Unreal Engine Marketplace. Zde mohou 

ostatní uživatelé sdílet (zdarma či za poplatek) obsah a funkce vlastní výroby, takže není 

nutné vše vytvářet od začátku a mnohý obsah lze převzít z tohoto obchodu. 

Podobně jako herní engine fungují i programy pro renderování fotorealistických 3D scén 

a vizualizací (např. Lumion, V-Ray). Ty ale pravou virtuální realitu nevytváří, protože 

uživateli neumožňují volný pohyb v modelu. Dokážou pouze tvořit obrázky a videa 

z předem stanovených pozic a po dlouhém procesu renderování. Kvalita vizualizací je 

nicméně v porovnání s herními enginy lepší. 
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4 Prezentace 3D a GIS dat ve VR 

Teoretická část práce se zabývala různými typy a schopnostmi technologie virtuální 

reality i software pro tvorbu virtuálního prostředí. V následující části budou tyto 

schopnosti demonstrovány ve spojení se skutečnými GIS daty. Použita jsou data 

z projektu „Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a 

změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky“ katedry 

geomatiky ČVUT v Praze (popis a struktura dat uvedeny níže). 

Bude podrobně popsán technický postup tvorby virtuálního prostředí z dat zmíněného 

projektu. A to s důrazem na to, aby byli ostatní uživatelé schopni ho s pomocí tohoto 

textu v podobných projektech zopakovat. Postup předpokládá základní znalost oboru 

geomatiky, práce s počítačem a programem ArcGIS Pro. 

Pro tvorbu a přípravu modelu pro VR byl zvolen program Unreal Engine 4. Spolu 

s programem Unity se jedná o nejpoužívanější software tohoto typu a není mezi nimi 

zásadní rozdíl. Protože je na katedře geomatiky ČVUT a v jejích učebnách tento program 

(UE) již zaveden, byl použit právě ten. Totéž platí i pro použitý hardware. Učebny katedry 

jsou vybaveny VR headsety HTC Vive, byl proto v rámci práce použit tento přístroj. 

 

4.1 Projekt „Vltava – proměny  

historické krajiny“ 

Tento projekt vznikající na ČVUT v Praze za podpory Ministerstva kultury České republiky 

si klade za cíl mimo jiné vytvořit z dostupných dat 3D model údolí řeky Vltavy ve 

velké části jejího toku (od pohoří Šumava po soutok s řekou Berounkou, cca 367 km). 

Řeka Vltava prošla za poslední století výraznou proměnou, a to především kvůli 

budování tzv. Vltavské kaskády, tedy soustavy přehradních nádrží. Celá kaskáda měla za 

účel jednak výrobu elektrické energie ve vodních elektrárnách ukrytých v přehradách, 

ale i ochranu dolního toku řeky před povodněmi. Během historie ale nastaly i jiné změny 

v důsledku kulturní a společenské aktivity. 3D model vznikající v rámci tohoto projektu 

se pokouší zrekonstruovat podobu krajiny z období před těmito významnými změnami 

toku řeky, a to včetně oblastí, které jsou nyní zatopeny a které v minulosti zahrnovaly 

mnohá kulturní dědictví i přírodní zajímavosti. 

Projekt se zabývá jednak získáním správných (rastrových) dat, a to jak polohových, tak 

výškových, jejich čištěním a přípravou pro automatickou vektorizaci. Následně 

samotnou vektorizací prvků bodových (výškové kóty), liniových (vrstevnice) i 

polygonových (skalnaté oblasti nebo obrys koryta řeky). Nakonec i produkcí 3D modelu 

ve formě digitálního modelu reliéfu (DMR) pomocí programu ArcGIS for Desktop. K tvorbě 

DMR byla použita data vektorizovaná v přechozím kroku. Výšková data byla extrahována 
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z map SMO-5 z 50. let minulého století. Podoba samotného 3D modelu je pak testována 

pouze na menší oblasti v blízkosti vodního díla Slapy. 

Projekt nabízí další možnosti využití modelu včetně jeho doplnění o další prvky (menší 

3D objekty), díky kterým je více kompletní a dokáže tak lidem zprostředkovat kvalitnější 

představu o podobě tehdejší krajiny v této oblasti. Dostupné jsou také mnohé staré 

fotografie, které je možné k modelu na základě polohy připojit. Dalšími možnostmi jsou 

nástroje pro efektní prezentaci, například vizualizace ve webovém prostředí (2D mapová 

aplikace, 3D vizualizace) nebo ve virtuální realitě. Poslední zmíněnou možností včetně 

doplňování o další 3D objekty se zabývá tato práce [23]. 

 

4.1.1 VÝSLEDNÁ DATA PROJEKTU 

Z projektu o proměnách historické krajiny v okolí řeky Vltavy byla k této práci poskytnuta 

různá GIS data. Jedná se o mozaikový dataset naskenovaných map Císařských otisků 

Stabilního katastru (cca r. 1840, 1:2880) a Státní mapy odvozené (SMO-5, r. 1950, 1:5000). 

Dále ortofoto z roku 1950 a ortofoto současné. Potom výšková data v podobě rastrového 

digitálního modelu reliéfu s rozlišením 5 metrů/pixel, stínovaného reliéfu a vektorových 

dat, na základě kterých byl vypočten DMR. A nakonec vektorová data vzniklá vektorizací 

map Císařských otisků Stabilního katastru s atributovým rozlišením využití půdy. Jako 

doplněk dat slouží další jednotlivé staré mapy Vltavy a jejího okolí, plány budov a 

podobně. 

Přesná struktura a popis souborů použitých pro tuto práci jsou uvedeny v přehledu níže. 

Použit byl pouze zlomek, kompletní seznam všech dat je pak možné žádat u autorů 

původního projektu [23]. Ukázka vektorových polohových dat a jejich rozsahu je na obr. 

25. Veškerá vstupní data z uvedeného přehledu jsou součástí této práce jako 

elektronická příloha. Použití jednotlivých vrstev je popsáno dále v textu. 

 

Přehled struktury dat: 

   CO_komplet.gdb ............ Data různých typů vzniklá vektorizací z map Stabilního katastru 

 budovy_CO .................. Budovy druhu zděná, a účelu hostinec, mlýn, hrad, 

  nezděná,  myslivna, pošta, zámek, 

  významná,  kostel, kaple, nerozlišeno 

 komunikace_CO ......... Komunikace s rozlišením druhu silnice, cesta, lávka 

  most dřevěný, most kamenný 

 plochy_CO .................... Plochy typu les, louka, pole, pastvina, hřbitov, zahrada, 

  nádvoří, veř. plocha, neplodná půda, ostatní 

 topogr_objekty_CO .. Objekty typu Boží muka, kříž, sloup, socha, milník, ostatní 

 vodstvo_CO ................. Vodstvo většího významu hráz, splav, vodní plocha, řeka 

 vodstvo_CO_line ........ Vodstvo menšího významu (vodní toky zakreslené liniemi) 
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   Vltava_2_1.gdb  

   Vyskopis 

 body_podelny_profil  

 oblast_interpolace  

 vltava_puvodni_tok Hranice řeky v původním toku 

 vltava_soucasny_tok Hranice řeky v současném toku 

 vrstevnice_50m  

 vrstevnice_k_interpolaci  

 Vyskove_koty  

 DMR_1953  Digitální model reliéfu 

 DMR_1953_shd Stínovaný reliéf 

 

 

Obr. 25: Rozsah dat na mapě ČR (vlevo), ukázka vektorových dat o využití půdy 

 

4.2 Příprava dat (ArcGIS Pro) 

Získaná GIS data je před použitím v programu pro tvorbu virtuální reality nutné upravit. 

Je potřeba provést nejen konverzi do vhodného formátu, ale i různé selekce, 

transformace a změny typu dat. Tato příprava pro následný import proběhla v programu 

ArcGIS Pro a věnuje se jí tato kapitola. Samotné použití a zdůvodnění těchto úprav je 

doplněno dále v kapitolách věnujících se programu Unreal Engine. Z popisu jeho 

fungování a práce v něm jsou totiž důvody pro výslednou podobu importovaných dat 

pochopitelnější. 
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Z dat získaných pro tuto práci (viz přehled výše) je nutné vytvořit následující produkty: 

 Digitální model reliéfu, formát PNG, barevná hloubka 16 bitů 

 Rastrové masky (ve stupních šedi) pro jednotlivé kategorie využití půdy, kde 

hodnota 255 (bílá) znamená přítomnost dané kategorie na daném bodě a 

hodnota 0 (černá) její nepřítomnost, velikost rastru se musí shodovat s velikostí 

DMR z předchozího bodu, formát PNG, barevná hloubka 8 bitů 

Digitální model reliéfu s prostorovým rozlišením 5 m/px je přímo součástí vstupních dat. 

Pro import do Unreal Engine je ale vhodné, aby měla vrstva rozlišení 1 m/px. Po dohodě 

s autorem původního projektu (zároveň vedoucím práce) byla vzhledem k nízké 

přesnosti schválena možnost tato data převzorkovat na 1 m/px, tedy opačným směrem, 

než bývá zvykem. Při této úpravě byla použita metoda Bilineární interpolace, při které 

dochází k určitému vyhlazení. Bez toho by měl výsledný model terénu schodovitý vzhled, 

který pro krajinu rozhodně není přirozený. 

Dalším problémem je velikost rastrového DMR (16500×30800 px, po převzorkování 

82500×154000 px). Unreal Engine dokáže dle technické dokumentace [24] v jednom 

kusu importovat terén o maximální velikosti 8129×8129 px, ale pro plynulou práci bez 

výrazné zátěže počítače je doporučena menší hodnota. Je proto nutné dále rastr 

oříznout, zvolena byla velikost 4033×4033 px, tedy reprezentace území o ploše přibližně 

4×4 km ve skutečnosti. 

Po importu digitálního modelu reliéfu v tomto stavu (a přidání materiálů) bylo zjištěno, 

že model krajiny (v Unreal Engine) postrádá určité detaily, kvůli čemuž model vypadá 

zvláštně. Důvodem je zarovnání koryta řeky s okolním terénem, ve skutečné krajině je 

totiž vždy odděleno výškovým stupněm a „zapuštěno“ o desítky centimetrů pod okolní 

terén (porovnání na obr. 26). Proto byla využita rastrová maska řeky (vytvořená v dalších 

krocích) k tomu, aby byl DMR v místech jejího koryta snížen, a to o hodnotu 0,5 m. Totéž 

bylo provedeno pro vrstvu „Komunikace“, která se v DMR snížila o 0,2 m. Použity byly 

nástroje rastrové algebry programu ArcGIS Pro (Raster Calculator). Tímto krokem sice 

proběhl zásah do vstupních dat, nicméně lokální deformace tohoto typu byly z modelu 

evidentně ztraceny kvůli jeho nízké přesnosti a rozlišení. Je tedy možné je tímto 

způsobem uměle doplnit za předpokladu, že tím vzhled krajiny nabyde větší 

přirozenosti. 
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Obr. 26: Porovnání modelu před (vlevo) a po snížení terénu v oblastech koryta řeky 

 

Dále bylo zjištěno, že převod DMR z ArcGIS Pro do Unreal Engine nezachovává výšky ve 

stejném měřítku. Dokumentace programu se o tomto problému bohužel nezmiňuje, 

nicméně experimentálně (porovnáváním různých výšek po importu) bylo vypočteno, že 

aby byly výšky zachovány, je nutné hodnoty DMR před exportem z ArcGIS Pro vynásobit 

konstantou 128 (dojde tím zároveň k převodu jednotek z metrů na centimetry, které UE 

používá). Protože se ale tímto násobením v některých místech přesáhne nejvyšší 

hodnota zaznamenatelná rastrem s 16bitovou hloubkou, bylo nutné nejprve odečíst 

konstantu, která zajistí, aby daná hodnota (65536) překročena nebyla. Pro tento 

konkrétní případ bylo zvoleno číslo 669 m. Výsledný vzorec mapové algebry je tedy 

následující: DMRexport = (DMR− 669) ⋅ 128. Toto číslo se zároveň musí použít při zpětném 

převodu výšek z VR do skutečnosti. 

Nakonec, po konverzi do správného formátu a barevné hloubky, vznikl výsledný rastr pro 

import do Unreal Engine jako digitální model reliéfu. 

 

Druhý produkt – rastrové masky – byly využity pro pokrytí krajiny různými vrstvami 

materiálu (tráva, hlína apod.). Soubory s maskami reprezentují jednotlivé kategorie 

využití půdy dle atributů vektorové vrstvy dat Stabilního katastru. Proces začíná výběrem 

prvků dle konkrétního atributu a pokračuje převodem vektorové vrstvy na rastrovou. 

Důležité je zachovat stejnou velikost pixelu a stejný rozsah dlaždice, jako má digitální 

model reliéfu vytvořený v předchozím kroku. Nakonec je pomocí rastrové algebry vrstva 

převedena na hodnoty 0 (v místech NoData) a 255 (v místech přítomnosti dané vrstvy) a 

převedena do správného formátu a barevné hloubky. Tento postup předpokládá, že jsou 

vstupní data topologicky korektní, tedy že se polygony různých kategorií navzájem 

nepřekrývají. 
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Podoba výsledných souborů je na obr. 27. Vybrána byla testovací lokalita o velikosti 

zmíněných 4×4 km. Pro celý proces byl vytvořen automatizační model v programu ArcGIS 

Pro (nástroj ModelBuilder), jehož schéma je v diagramu na obr. 28. 

    
 DMR Vodstvo Komunikace Veř. plocha 

    
 Vektor. data Les Pole Budovy 

Obr. 27: Ukázka rastrových masek, oříznutého DMR (LH) a všech vektorových dat (LD) 

 

 

Obr. 28: Diagram úpravy vstupních dat v ArcGIS Pro 
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4.3 Práce v Unreal Engine 4 

Postupy programech typu Unreal Engine při tvorbě virtuálních prostředí jsou velice 

komplexní a u komerčních projektů na nich obvykle pracuje mnoho lidí. Je nutné se 

dlouho zabývat například animacemi, chováním atmosféry (směr, intenzita a změny 

větru, viditelnost, parametry světla a správné reakce objektů na světlo) nebo vlastnostmi 

objektů (materiály, textury, pohyby, kolize). Oproti takovým projektům má tento velmi 

malý rozsah, a proto je omezen na tvorbu pouze několika prvků. Pozornost je věnována 

zejména modelu terénu (Landscape), jeho materiálu a rozmisťování přírodních 

3D objektů. Uvedený postup vychází z velké části z literatury Unreal Engine 4 for Design 

Visualization [25]. Další možný postup ve tvorbě je potom uveden v kapitole 5. 

 

4.3.1 PROSTŘEDÍ PROGRAMU 

Při úvodním spuštění programu a vytváření projektu v Unreal Engine je vhodné použít 

jednu z nabízených šablon. Dá se tak vyhnout složitému úvodnímu nastavování 

základních věcí (osvětlení, ovládání a podobně). Pro začátek tohoto projektu byla 

vybrána šablona Virtual Reality, která obsahuje mimo jiné základní prvky ovládání 

prostředí pomocí VR headsetu (obr. 29). 

 

Obr. 29: Úvodní nastavení projektu 

 

Další nastavení projektu bylo ponecháno ve výchozím stavu, nicméně za větší pozornost 

stojí tyto volby: 

Blueprint/C++ určuje použitý programovací jazyk, C++ je klasický jazyk, který je 

pro začátečníky obtížný na pochopení, Unreal Engine obsahuje 

také vlastní jazyk Blueprint, který je velmi názorný a v mnoha 

ohledech jednodušší, proto byl použit i v tomto projektu. 

With Starter Content/ přidává do projektu základní předpřipravené prvky, například 

materiály, úrovně (Levels), textury, audio stopy nebo jednoduchá No starter Content 
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tělesa. Jeho využitím se lze vyhnout pořizování vlastních prvků 

z internetu, které nejsou vždy zdarma. Balíček Starter Content je 

použit i v tomto projektu. 

Po úvodním nastavení se spustí Level Editor – hlavní část programu (obr. 30), ve které 

probíhají všechny nejpodstatnější úpravy virtuálního prostředí. Obsahuje mnoho 

různých oken, která budou popsána později při jejich použití. Pro základní orientaci: 

uprostřed je zobrazen obsah otevřené úrovně (Level), což je jedno virtuální prostředí 

(projekt jich může obsahovat více). Vpravo nahoře je World Outliner, což je seznam 

objektů v prostředí. Pod ním je panel detailů, ve kterém lze všem objektům měnit 

nabízené parametry. Dole je potom průzkumník souborů (Content Browser), ve kterém 

lze prohlížet adresářovou strukturu projektu, tedy všechny jeho úrovně, 3D modely, 

textury a jiné objekty. 

 

Obr. 30: Ukázka Level Editoru 

 

4.3.2 TVORBA ÚROVNĚ (LEVEL) 

Tvorba virtuálního světa začíná založením nové úrovně (New Level) v průzkumníku 

souborů (oranžová ikona). Je opět výhodné použít jednu z předpřipravených variant, zde 

byla použita šablona „Default“. Dále se vytvoří terén (Landscape). Je možné vytvořit 

nejprve plochu a tu následně tvarovat různými nástroji (zvyšovat a snižovat terén nebo 
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simulovat erozi), pro vytvoření reprezentace konkrétní krajiny je ale nutné ji importovat 

ze souboru (panel Modes, prostřední záložka). 

Unreal Engine dokáže importovat digitální model terénu pouze ve dvou formátech, a to 

PNG nebo RAW ve stupních šedi s barevnou hloubkou 16 bitů [26]. Změna výšky terénu 

je následně reprezentována změnou hodnoty pixelu. Bylo zjištěno, že lze použít i PNG 

soubor s barevnou hloubkou 8 bitů. Použití nižší barevné hloubky je ale nevýhodné, 

protože modelu buď sníží zobrazitelný výškový rozptyl nebo vytvoří nežádoucí 

schodovitý vzhled. Důvodem je různý počet hodnot zaznamenatelný barevnou hloubkou 

8 bitů (28 = 256 hodnot) a 16 bitů (216 = 65536 hodnot). Po uvážení všech podmínek byl 

zvolen formát 16bit PNG. Další podmínky a tvorba těchto dat jsou uvedeny v kapitole 4.2. 

Při importu DMR je nutné zadat technické parametry modelu, jako jsou umístění souboru 

pro import, počet komponentů (vnitřních systémových částí), na které bude území 

rozděleno, rozlišení, poloha, rotace nebo měřítko. Pro zachování správné velikosti 

modelu terénu je důležité hlídat hodnoty měřítka (Scale). Základní hodnota pro všechny 

tři souřadnice je 100. Pro souřadnice X a Y základní hodnota vyjadřuje velikost pixelu 1 

metr, což použitá vstupní data mají. 

Ostatní parametry při importu DMR (počet komponentů apod.) je možné měnit. Jde však 

o systémové proměnné, které mají vliv na optimalizaci výkonu a je v pořádku jejich 

určení nechat na programu samotném, což zařídí tlačítko „Fit To Data“ na konci panelu 

pro import terénu (obr. 31). 

 

Obr. 31: Dialog importu DMR 
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4.3.2.1 Souřadicový systém a jednotky v Unreal Engine 

Model a umístění všech objektů v něm je v Unreal Engine řízeno vlastním souřadnicovým 

systémem. Jedná se o klasický trojrozměrný kartézský systém, lze tedy použít data 

pouze ze systému se stejnými vlastnostmi. Sférické souřadnice či různé kartografické 

projekce program nepodporuje a jejich převod (projekci) do kartézské soustavy je tak 

nutné vyřešit mimo Unreal Engine. Toto je důležité obzvlášť z toho důvodu, že při 

importu program chybný systém nerozpozná (načítá pouze rastrový soubor, který sám o 

sobě informace o georeferenci neobsahuje), načte kterýkoli PNG soubor a uživatel se tak 

může nevědomě dopustit chyby. Efekty jako zakřivení Země u velkých území je tak nutné 

řešit jiným způsobem. 

Tři souřadnice jsou vizuálně odlišeny standardním způsobem, červenou (směr osy X), 

zelenou (Y) a modrou (Z) barvou. Stejné označení používá i mnoho jiných programů 

pracujících ve 3D prostoru (například SketchUp nebo AutoCAD). 

Jako základní jednotku program používá centimetry (cm), což není úplně běžné [25]. Při 

importu všech souborů i během práce je tak nutné na tento fakt brát ohled. 

 

4.3.3 TVORBA MATERIÁLU 

Po importu má terén šedou kostkovanou texturu, protože neobsahuje žádný materiál, 

který by ho pokrýval. Materiál je v Unreal Engine soubor s popisy vlastností povrchu 

objektu (tělesa). Nejedná se o texturu, jak někdy bývá mylně nazýván, ta je pouze jednou 

z jeho součástí. Vyjádření materiálu se zapisuje pomocí jazyka Blueprint a sestává se 

z dílčích funkcí a jejich matematicky či logicky vyjádřenými vztahy. 

Blueprint je programovací jazyk lišící se od ostatních především svou grafickou 

podobou, říká se mu také vizuální skriptování (Visual Scripting). Jeho používání je velice 

názorné a přehledné, i přes to je ale tvorba obsahu v Unreal Engine vcelku obtížná. Jazyk 

Blueprint ji dělá pouze dostupnější a umožňuje programovat komplexní 3D obsah i 

lidem, kteří se psaní kódu z různých důvodu bojí. Soubory tvoří síť navzájem propojených 

oken – vstupů, výstupů, funkcí, parametrů, vzorků textur či výrazů, jejichž výsledek tvoří 

daný objekt (v tomto případě materiál). Příkladem kódu v tomto jazyce je obr. 32. 

Výstupy výrazů určují veškeré vlastnosti materiálu – například základní barva, hrubost, 

vyzařující světlo, průhlednost, normálová mapa, refrakční mapa či „vytlačování“ 

(Displacement). Není nutné materiálu určovat všechny nabízené vlastnosti, při jejich 

vynechání budou použity vcelku uspokojivé výchozí hodnoty. Obecně však platí, že čím 

má být materiál věrohodnější (blížící se realitě), tím více vlastnostmi je třeba se zabývat 

a přizpůsobovat je. Z časových důvodů bylo v této práci použito jen několik základních. 

Tvorba jednoduchého materiálu a jeho vlastností je popsána na příkladu reprezentujícím 

trávník. Každý materiál obsahuje okno s názvem materiálu a výčtem vlastností (obr. 32). 

Nejdůležitější z nich je základní barva (Base Color, první řádek). Ta může být v úplně 

nejjednodušším případě reprezentována jedinou barvou, do vlastnosti potom musí 
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vstupovat vektor se třemi hodnotami (okno Constant3Vector), kde každá hodnota určuje 

sytost barvy v systému RGB. Jen o krok dále je použití 2D rastrové textury jako základní 

barvy materiálu. Použité okno se jmenuje Texture Sample a jako parametr se vybere 

libovolná textura z projektu. 

Textura je 2D rastrový obrázek, který je použit na pokrytí povrchu 3D objektu ve formě 

opakujících se dlaždic. Může zobrazovat obecně cokoliv, pro kvalitní vzhled je však 

důležitá vzájemná návaznost krajů, aby při dlaždicovém rozmístění bylo co nejméně 

poznat, že se textura opakuje. 

Pokud se v projektu žádná textura nenachází, je možné ji získat na internetu. Do projektu 

se pak zkopíruje tlačítkem „Import“. Příklad pokrytí terénu pouze texturou je na obr. 33. 

Materiál nyní sice vizuálně odpovídá trávníku, nicméně při prvním pohledu proti slunci si 

lze všimnout jeho plochosti a silného odrazu světla, což pro tento typ povrchu rozhodně 

není přirozené. Další vylepšení se tedy týká úpravy hrubosti (Roughness). Té lze též 

přiřadit texturu (určuje různou intenzitu odrazu světla v různých místech rastru), 

podobných výsledků ale dosáhne určení parametrem (konstantou), tedy pro celý povrch 

stejnou hodnotou, okno se jmenuje „ScalarParameter“. Parametru lze nastavit výchozí, 

minimální a maximální hodnotu, konkrétně hrubost materiálu ale přijímá pouze hodnoty 

od 0 (lesklý) do 1 (matný). Materiál po přidání hrubosti o intenzitě 0,75 je na obr. 34. 

 

 Obr. 32: Zdrojový soubor materiálu Obr. 33: Vizualizace materiálu, pouze textura 

 

 Obr. 34: Vizualizace materiálu, textura a hrubost Obr. 35: Viz. materiálu, textura+hrubost+normála 
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Plochost materiálu se sníží přidáním normálové mapy (Normal Map). Normálové 

mapování je metoda vytváření umělého dojmu z plasticity povrchu bez zvyšování 

úrovně detailů 3D objektu. Mapa přidává stíny při dopadu světla na materiál, ale 

polygonová síť (Mesh) objektu zůstává nezměněna, čímž se ušetří nároky na grafický 

výkon. Jde o efekt podobný stínovanému reliéfu známému z vizualizace GIS dat a 

kartografie. Zlepšení vzhledu závisí na kvalitě normálové mapy. Některé programy pro 

tvorbu 3D grafiky ji umí generovat z 3D modelu. Existují ale i nástroje, kterým stačí pouze 

textura základní barvy. Podoba materiálu po přidání normálové mapy je na obr. 35. 

Poslední ze základních úprav je velikost textury. Ta je importována z obrázku, který ale 

neobsahuje žádnou informaci o svém měřítku. Snadno se tak stane, že je textura 

neúměrně velká či malá. Změny velikosti lze docílit násobením souřadnic dvojrozměrné 

textury (UV). Použito je okno „TextureCoordinate“, parametr a funkce pro násobení 

(Multiply). Změna měřítka textury je pak závislá na hodnotě parametru. Jeho ideální 

hodnota se určí nejlépe experimentálně, posouzením kvality při pohledu na model, ale 

je možné ji určit také početně (určením skutečného měřítka textury). Protože na 

barevnou texturu je vázána i její normálová mapa, výstup z násobící funkce musí 

vstupovat do obou těchto oken. Celá síť funkcí i s vizualizací efektu změny parametru je 

na obr. 36. 

 

Obr. 36: Materiál s parametrem změny měřítka, vizualizace s hodn. 1 (PH) a 2 (PD) 

 

Materiál už celkem věrohodně zobrazuje terén pokrytý rostoucí trávou. Z pohledu ve 

výšce očí je vše v pořádku, rozdíl ale nastane při pohledu z větší výšky, kdy se začne 

projevovat opakování textury v podobě dlaždic (obr. 37). Tento efekt je pro dlaždicové 

texturování typický a jeho odstranění už není úplně triviální. Jako příklad je uvedena 

jedna z technik, která přidává velkou maskovací texturu ve stupních šedi, která je 

k základní textuře připojena jako alfa vrstva (vrstva průhlednosti) a povrch tak na 

některých místech posouvá do jiného odstínu (násobením barvy základní textury, 

Multiply). Metoda je převzata z materiálu „M_Ground_Grass“, který je součástí výchozí 

složky Starter Content. Vzhled textury před a po této úpravě je na obr. 37, struktura 

souboru s definicí materiálu pak na obr. 38. 
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Obr. 37: Vizualizace s opakováním dlaždic (vlevo) a po jeho potlačení 

 

 

Obr. 38: Kód materiálu s přidanou variací pro potlačení efektu opakování dlaždic 

 

Výše popsané postupy lze aplikovat na mnoho jiných statických materiálů a textur. Je 

možné se zabývat i dalšími vlastnostmi materiálů a vylepšit tak jejich podobu. Složitější 

materiály, například modelování mořské vody, vyžadují jiné postupy. Ty jsou velmi 

komplexní a jsou mimo rozsah této práce. 
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4.3.4 AUTOMATIZACE POKRYTÍ KRAJINY 

Doposud bylo ukázáno, že vytvořený materiál lze aplikovat na celý objekt najednou. 

V krajině ale povrch není všude stejný, mění se v závislosti na poloze, výšce a dalších 

faktorech, a je žádoucí dosáhnout téhož výsledku i v digitálním modelu krajiny. K tomu 

je nutné vytvořit nový materiál, který umožňuje prolínání více dílčích materiálů 

s ovládáním jejich přesného rozložení. 

Protože vytváření kvalitních materiálů vyžaduje mnoho času a zkušeností a tato práce se 

jejich tvorbou primárně nezabývá, bylo v tomto projektu snahou převzít co nejvíce 

hotových materiálů z jiných zdrojů. Nejjednodušším způsobem je převzít soubory z 

výchozí složky Starter Content, která obsahuje 43 materiálů. Dále je možné hledat v 

obsahu dostupném v internetovém obchodě Unreal Engine Marketplace. Poslední 

možností je vytvořit vlastní materiál z prázdné šablony tak, jak bylo popsáno v předchozí 

části práce. Použité textury je možné vytvořit vlastní, například z fotografie. Je ale 

důležité hlídat návaznosti okrajů při vytváření dlaždic a zároveň řešit tvorbu normálové 

mapy. Nebo lze textury stáhnout z internetových stránek, které se jejich šířením zabývají. 

Jejich získání ale nemusí být zdarma. Jako příklad je uvedeno několik webů s kvalitní 

nabídkou textur: 

 poliigon.com cc0textures.com freepbr.com 

 texturehaven.com 3dtextures.me textures.com 

Bylo vytvořeno (získáno) 9 dílčích materiálů, jejichž seznam a krátký popis vzniku je 

uveden níže v tabulce. 

 

Trávník (Grass) 
importováno z výchozí složky Starter Content 

(původní název M_Ground_Grass) 

 

Hlína (Dirt) 
importováno z výchozí složky Starter Content 

(původní název M_Ground_Gravel) 

 

Kámen (Rock) 
importováno z výchozí složky Starter Content 

(původní název M_Rock_Basalt) 

 

Voda (Water) 
importováno z výchozí složky Starter Content 

(původní název M_Water_Ocean) 

 

Sníh (Snow) 
vytvořeno pomocí textur z internetu, 

zdroj: textures.com 

 

Les (Forest) 
vytvořeno úpravami z materiálu M_Ground_Grass 

zdroj textur: sada Open World Demo Collection 

https://www.poliigon.com/
https://cc0textures.com/
https://freepbr.com/
https://texturehaven.com/
https://3dtextures.me/
https://www.textures.com/
https://www.textures.com/download/pbr0172/133207
https://www.unrealengine.com/marketplace/en-US/product/open-world-demo-collection
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Pole (Field) 
vytvořeno úpravami z materiálu M_Ground_Grass 

zdroj textur: sada Procedural Nature Pack Vol.1 

 

Zastavěná plocha 

(Built-up Area) 

vytvořeno úpravami z materiálu M_Ground_Grass, 

zdroj textur: cgbookcase.com 

 

Budova (Building) pouze barva, vlastní autorství 

 

K prolínání materiálů slouží v Editoru funkce Layer Blend (LandscapeLayerBlend, obr. 40). 

Pokud chce uživatel jako vstup do této funkce použít jiný (dílčí) materiál, musel by do 

sítě funkcí (kódu) hlavního materiálu zkopírovat i kompletní sítě kódu všech dílčích 

materiálů. Ty jsou ale velmi rozsáhlé a hlavní materiál by tak nebyl zcela přehledný. 

Lepším řešením je z dílčích materiálů nejprve vytvořit tzv. materiálové funkce (Material 

Function) a ty potom vložit do sítě hlavního materiálu pouze jako proměnné. Síť se tím 

zpřehlední a vznikne mimo jiné možnost měnit vlastnosti dílčích materiálů v souborech 

oddělených od hlavního materiálu. Materiálová funkce se vytvoří nejprve prázdná a 

zkopíruje se do ní síť kódu konkrétního materiálu. Obsah souborů materiálové funkce a 

materiálu bude shodný, v materiálové funkci musí ale atributy navíc vstupovat do funkce 

„Output Result“ (viz obr. 39). 

  

 Obr. 39: Koncová část kódu v materiálové funkci Obr. 40: Síť s prolínající funkcí Layer Blend 

 

Nově vytvořený (hlavní) materiál se přiřadí modelu krajiny v projektu Unreal Engine 

(panel Details) a v panelu Landscape v záložce Paint se objeví všechny vrstvy dílčích 

materiálů z funkce Layer Blend. Model je ze začátku černý, protože je nutné mu nejprve 

přiřadit soubory s maskou (prostorovou informací o pokrytí krajiny) pro každou z vrstev. 

Pokud takové soubory zatím neexistují, lze je vytvořit (prázdné) kliknutím na znaménko 

https://www.unrealengine.com/marketplace/en-US/product/procedural-nature-pack-vol
https://www.cgbookcase.com/textures/cobblestone-01
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„+“ vpravo u každé z vrstev a zvolením položky „Weight-Blended Layer (normal)“. 

Nakonec pomocí aktivního nástroje Paint je možné kreslit dílčími materiály po modelu 

dle libosti a představivosti uživatele. Například skály lze pokrýt vrstvou kamene nebo 

vrcholky hor sněhovou pokrývkou (obr. 41). 

 

Obr. 41: Ukázka hladkého terénu s nakreslenými dílčími vrstvami 

 

Pokud má ale uživatel konkrétní data o krajině a chce masku pro jednotlivé vrstvy 

importovat z jiného zdroje, je možné toto učinit kliknutím na danou vrstvu a zvolením 

možnosti „Import from file“. Program bude následně žádat rastrový soubor formátu PNG 

a barevné hloubky 8 bitů v odstínech šedi. Soubor musí mít také stejné rozlišení, jako 

krajina v modelu! Maska v tomto případě funguje stejně jako v jiných grafických 

programech (např. Adobe Photoshop). Intenzita šedi v masce určuje průhlednost vrstvy 

v modelu. Místa s bílou barvou budou mít danou vrstvu viditelnou (neprůhlednou), 

naopak místa s barvou černou nebudou pokryta vůbec, protože je u nich průhlednost 

vrstvy maximální. Jedná se o soubory, jejichž tvorba byla popsána v kapitole 4.2 o 

přípravě vstupních dat. 

 

4.3.5 PROCEDURÁLNÍ POKRYTÍ MATERIÁLEM 

Způsob pokrytí modelu popsaný doposud je výhodný v případě, že existují zdroje s 

kompletním materiálovém pokrytí modelu. Pokud ale na některých místech informace 

chybí, je možné je pokrýt zcela automaticky – sestavením konkrétních pravidel pro 

změny a prolínání dílčích vrstev. Model z hlediska správnosti pokrytí sice nenabyde větší 

přesnosti, nicméně dosáhne se tím přirozenějšího vzhledu krajiny jako celku, protože 

nebude obsahovat „bílá místa“ symbolizující chybějící data o pokrytí. 
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V této práci vstupní data pokrývají spojitě celou plochu (vrstva vektorizovaných map 

Stabilního katastru). Pro demonstraci ale budou místa s atributem „Louka“ a „Pastvina“ 

použita pro procedurální pokrytí. Zvoleno bylo prolínání tří vrstev: tráva, hlína a skála. 

Na začátku je nutné jasně stanovit pravidla, podle kterých se bude pokrytí terénu chovat. 

Ta by měla respektovat chování a procesy ve skutečné krajině, čehož lze dosáhnout 

jejich důkladnějším studiem. V rámci této práce je jen představen způsob, jakým 

pravidla převést do vizualizace virtuálního světa. Jejich správnost tedy není primárním 

cílem, a jsou tak stanovena pouze empiricky na základě prostých úvah autora. 

V modelu lze sledovat mnoho parametrů, na základě kterých se může povrch měnit. 

Jedná se například o: 

 polohu (horizontální) – má na změnu povrchu v tomto měřítku zanedbatelný vliv 

 nadmořskou výšku – ta má vliv především na skladbu rostlin (následující kapitola). 

Může být také použita pro sněhovou pokrývku vrcholků hor nebo hladinu vody. To 

ale platí pro stojaté vody (moře, oceán, jezera). Zde je voda tekoucí, u které klesá 

výška se vzdáleností, a není proto možné tuto metodu pro hladinu vody použít. 

 sklon svahu – čím vyšší sklon, tím méně rostlin na ní roste, tedy tráva se mění 

v hlínu a postupně v holou skálu. 

 orientaci svahu – má opět vliv spíše na skladbu rostlin v důsledku různého oslunění 

Z výše popsaných úvah byly některé zvoleny a navázány na konkrétní vrstvy určené 

v předchozí části textu. Přehled pravidel je uveden v tabulce níže. 

 FAKTOR HODNOTY VRSTVA 

P
ro

c
e

d
u

rá
ln

ě
 

Sklon svahu 

Malý Tráva 

Vyšší Hlína 

Nejvyšší Skála 

Nadmořská výška Nad určitou hranicí Sníh 

M
a

n
u

á
ln

ě
 

(i
m

p
o

rt
) 

Činnost člověka Pokrytí dle dat projektu 

Voda (řeka a jezera) 

Lesní povrch 

Pole (půda) 

Veřejná plocha 

Zástavba (budovy) 

Tabulka pravidel pro materiálové vrstvy 

 

4.3.5.1 Tvorba Blueprint kódu 

K tvorbě Blueprint kódu se využije mnoho postupů již popsaných v předchozích částech 

práce. Při čtení popisu je vhodné sledovat síť kódu hlavního materiálu na obr. 44. 
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V první řadě je nutné vložit materiálové funkce jednotlivých dílčích vrstev (tráva, hlína, 

skála atp.) a ty propojit funkcí Layer Blend, jejíž výstup musí směřovat přímo do hlavního 

výstupu tohoto materiálu (sbalení všech atributů v jedno pole se provede zaškrtnutím 

políčka Use Material Attributes). V této fázi je možné vrstvami „kreslit“ po modelu dle 

libosti (stejně tak, jak bylo popsáno výše). V dalším kroku je nutné vytvořit jednu další 

kategorii ve funkci Layer Blend s názvem odpovídajícím automatickému pokrytí (vrstva 

„Auto“). Díky tomu bude možné v modelu kombinovat automatické pokrytí s manuálním 

kreslením vrstev na místech, jejichž povrch je známý podle externích GIS dat. Do této 

kategorie Auto musí vstupovat řetězec všech funkcí s pravidly o výšce, sklonu svahu atp. 

 

Prolínání na základě sklonu svahu 

Jádrem je funkce Vertex Normal World Space (VertexNormalWS), která vyjadřuje směr 

normály k povrchu v každém jeho bodě. Vyjádření je číselné pomocí tří souřadnic 

s hodnotou od nuly do jedné. Sklon svahu je v tomto případě vyjádřen vertikální složkou, 

je tedy potřeba z funkce izolovat souřadnici Z (sytost modré barvy). To dělá funkce Mask, 

které se musí specifikovat, které ze tří RGB (=XYZ) složek chce uživatel zachovat (zde 

pouze složku B = Blue = Z). Podobným stylem je možné extrahovat zbylé dvě složky a 

řídit tak změny na základě horizontální orientace svahu (směrem severním, jižním atp.). 

V této fázi funkce vrací pro normálu směrem vzhůru jednorozměrnou hodnotu 1 (bílá), 

pro normálu kolmou na tento směr (vodorovně) hodnotu 0 (černá) a všem ostatním 

potom hodnotu odpovídající plynulému přechodu mezi předchozími dvěma stavy. Pro 

nastavení konkrétního sklonu, při kterém dojde ke změně jedné vrstvy v druhou, je nutné 

od výsledku odečíst hodnotu intenzity sklonu (číslo od 0 do 1, funkce Subtract). Přechod 

vrstev je však stále příliš plynulý a k jeho zaostření dojde vynásobením – funkce Multiply. 

Pro následnou obnovu rozsahu hodnot znovu od 0 do 1 se použije funkce Clamp spolu 

s určením hodnot minima a maxima. 

Tímto postupem vznikla funkce přiřazující hodnotu 1 všem bodům se sklonem nižším, 

než je nastavený parametr, a hodnotu 0 všem bodům se sklonem vyšším. Funkce se 

využije jako maska kanálu Alpha (složka průhlednosti) pro prolínání dvou vrstev funkcí 

Blend Material Attributes. Dvě vrstvy jsou v obr. 42 reprezentovány příkladovými názvy 

Layer1 a Layer2. 

 

Obr. 42: Část kódu zajišťující prolínání vrstev na základě sklonu terénu 
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Úplně shodná posloupnost funkcí se použije v případě přidání další vrstvy reagující na 

sklon. Funkcí Blend Material Attributes se pak bude prolínat vrstva vytvořená 

předchozím pravidlem (Layer1) s vrstvou nově přidanou (Layer2). Postup pro tuto 

metodu byl inspirován internetovým videozdrojem [27]. 

 

Prolínání na základě výšky 

Fungování posloupnosti funkcí pro druhé z pravidel prolínající vrstvy na základě 

nadmořské výšky funguje obdobně jako pravidlo předchozí. Výchozí funkce Absolute 

World Position nefunguje na základě směru normály, ale na základě absolutní polohy 

bodu v 3D prostoru. Výstupem jsou opět tři souřadnice. Funkce Mask z trojrozměrné 

hodnoty opět izoluje jednorozměrnou vertikální složku. Od výsledku se znovu odečte 

parametr, který ale tentokrát reprezentuje minimální výšku zobrazení dané vrstvy. Dále 

je použita funkce dělení (Divide), která rozmazává ostrý přechod mezi hodnotami. 

Nakonec musí být před vstupem do Alpha kanálu znovu změněn rozsah na 0 až 1. Ukázka 

části kódu s touto funkcí je na obr. 43. Postup pro tuto metodu byl též inspirován 

internetovým videozdrojem [28]. 

 

Obr. 43: Část kódu zajišťující prolínání vrstev na základě výšky terénu 

 

Pro zapojení všech výše popsaných pravidel najednou je potřeba je postupně řetězit 

(podobně jako např. podmínkové funkce IF v klasickém programování). Výstup z první 

funkce musí být vstupem Layer1 ve funkci další.  Vstup Layer2 je pak samotná dílčí vrstva 

(tráva, skála apod.). Jednotlivé funkce tedy nejsou na stejné úrovni, ale jedna vstupuje 

do druhé. Nejlépe je postup patrný na kódu celého hlavního materiálu (obr. 44). 

Konkrétní hodnoty dosazené za parametry určující lomové body sklonu svahu byly 

určeny experimentálně podle vzhledu výsledného modelu a jsou uvedeny v tabulce níže. 

Na základě pozorování reálné krajiny bylo zjištěno, že tráva se mění v hlínu (půdu) až na 

velmi strmých místech, skála se pak objevuje při sklonu téměř kolmém na horizont (90°). 

Vstupní data digitálního modelu reliéfu mají ale velmi malý stupeň detailu (nízké 

prostorové rozlišení) i nízkou přesnost a terén je tak velmi silně vyhlazen. To má za 

následek, že se v terénu místa s vyšší hodnotou sklonu vůbec nevyskytují, a při dosazení 

reálných hodnot do parametrů materiálu je celý terén pokryt pouze vrstvou trávy. Pro 

demonstrační účely byly tedy hodnoty sklonu výrazně nadsazeny, aby byla pravidla 
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automatického pokrytí alespoň někde v modelu patrná. Použité hodnoty sklonu tedy 

rozhodně neodpovídají skutečnému chování pokrytí půdy v krajině! 

Vrstva sněhu byla nakonec z materiálu vyloučena, protože navazující postup s vkládáním 

vegetace byl kvůli ní vzhledem k rozsahu příliš složitý. Popis tvorby je zde ale ponechán, 

protože může posloužit ostatním uživatelům v dalších podobných projektech. 

 

VRSTVA 
NÁZEV 

V PROJEKTU 

HODNOTY NORMÁLY 

V OSE Z 

HODNOTA PARAMETRU 

Tráva Grass 0,00 až 0,10 SlopeLimit_Dirt/Grass 

SlopeSharpness_Dirt/Grass 

0,90 

10 

Hlína Dirt 0,10 až 0,15 
SlopeLimit_Rock/Dirt 

SlopeSharpness_Rock/Dirt 

0,85 

10 Skála Rock 0,15 až 1,00 

Tabulka hodnot v parametrech pro sklon 

 

Po zkompletování všech pravidel, dílčích materiálů, určení hodnot proměnných a ověření 

funkčnosti byla vytvořena finální verze hlavního materiálu. Tento materiál je použit pro 

pokrytí krajiny ve výsledném modelu. Obrázek celého Blueprint kódu tohoto materiálu 

je na obr. 44. Vrstva sněhu byla sice z kódu vyloučena, okna s funkcemi byla ale 

v materiálu ponechána, aby bylo zřejmé jejich případné připojení. Soubory se všemi 

materiály (tedy i předchozími jednoduššími verzemi) jsou součástí práce v podobě 

elektronické přílohy (v rámci projektu pro Unreal Engine). 

 



 

 

Obr. 44: Kompletní síť kódu výsledného hlavního materiálu 
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4.3.6 PROCEDURÁLNÍ POKRYTÍ 3D OBJEKTY 

V předchozí kapitole byl vytvořen nástroj pro procedurální pokrytí modelu krajiny 

různými vrstvami materiálu. Výsledný produkt vypadá vizuálně jednoznačně lépe než 

model pokrytý pouze jedinou vrstvou. Je ale možné pokročit ještě dál a na povrch terénu 

procedurálně rozmístit 3D objekty, například kameny, stromy, květiny a podobné. 

Protože procedurální umisťování vkládá jeden konkrétní objekt do modelu opakovaně 

(například až tisíci- a vícenásobně), musí se při tomto procesu řešit obdobné věci, jako 

při používání textur. A sice, je potřeba pozorovateli nějakým způsobem skrýt fakt, že věci 

okolo něj (například stromy) jsou všechny jen kopií jednoho a toho samého objektu. A to 

platí především pokud se virtuální model pokouší napodobit vzhled skutečné krajiny, 

protože takové jevy (rostliny totožného tvaru) se v ní nikdy nevyskytují. Toho efektu na 

pozorovatele lze dosáhnout například umisťováním objektů na náhodné pozice, natáčet 

je různým směrem či měnit jejich velikost. Také je možné v prostředí omezit viditelnost 

(simulovat mlhu a podobně) a docílit tak toho, že pozorovatel vždy uvidí jen malý kus 

virtuálního území. Zůstanou mu tak skryty některé vzory, které procedurální umisťování 

používá pro určení polohy objektů a které mohou být patrné při pohledu na větší kus 

modelu. 

V první fázi je potřeba vytvořit vhodné 3D modely. Samotná tvorba je opět pokročilejší 

záležitostí a pro kvalitní výsledky vyžaduje více zkušeností. V rámci práce byly proto 3D 

modely objektů získány z cizích zdrojů v již hotovém stavu. Ze zdrojů se jedná o doplňky 

programu Unreal Engine „Open World Demo Collection“, „Nature Package“, „Scanned 

Poplar and Aspen Forest with Seasons“ a „Procedural Nature Pack Vol.1“ které jsou 

k dispozici v obchodě Marketplace. Tyto doplňky obsahují materiály, 3D modely typu 

Static Mesh, textury a další soubory zaměřené primárně na tvorbu krajiny. Pro tuto část 

práce z nich byly použity modely vegetace, jejichž seznam je uveden níže. Správný výběr 

druhů rostlin je vzdálen oboru geomatiky a závisí spíše na vědě zabývající se studiem 

přírody. Typy vegetace byly proto vybírány opět pouze empiricky tak, aby byly názorně 

demonstrovány možnosti a postupy, pomocí kterých lze vegetaci použít. Pro následné 

pokusy o vylepšení výsledků stačí najít 3D modely jiných vhodných rostlin a ty umístit 

místo stávajících. 

Pro umisťování 3D objektů by měla platit procedurální přírodní pravidla obdobně jako u 

materiálů. Navíc je ale nutné respektovat i vrstvy uměle vytvořené člověkem (pole, 

budovy apod.). Pravidla pro tyto objekty proto musí kromě svých přírodních pravidel 

navazovat i na rozložení vrstev vytvořených v předchozí kapitole (jak procedurálními 

pravidly, tak importem z GIS dat). Nebudou tak vytvářeny nové dílčí vrstvy využití půdy, 

3D objekty pouze vylepší vzhled vrstev stávajících. Postup pro implementaci pravidel je 

v tomto případě mírně odlišný a nemusí zahrnovat tvorbu Blueprint kódu. 

Pro přehlednost byla pravidla pro rozmisťování vegetace a jiných objektů uspořádána 

dle materiálových vrstev do tabulky níže. 

 

 

https://www.unrealengine.com/marketplace/en-US/product/open-world-demo-collection
https://www.unrealengine.com/marketplace/en-US/product/nature-package
https://www.unrealengine.com/marketplace/en-US/product/scanned-poplar-and-aspen-forest-with-seasons
https://www.unrealengine.com/marketplace/en-US/product/scanned-poplar-and-aspen-forest-with-seasons
https://www.unrealengine.com/marketplace/en-US/product/procedural-nature-pack-vol
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VRSTVA MATERIÁL VEGETACE 

Auto 

Tráva Traviny a nízké květiny 

Hlína 
Listnaté stromy, nízké křoviny, kameny 

Skála 

Les Lesní povrch Lesní rostliny 

Pole Půda Obilniny 

Vodní plocha Voda Žádná 

Intravilán Dlažba Žádná 

Budovy Černá barva Žádná 

Tabulka pravidel pro rozmístění 3D objektů (vegetace) 

 

Konkrétní výčet modelů 3D objektů dle kategorií je s ukázkami a zdroji uveden 

v následujících tabulkách. 

Traviny a nízké květiny 

Traviny Pampeliška Řebříček Vřes Chrastavec Pryskyřník 

      
SM_Field- 

Grass_01 

Oduvanchik01 SM_Yarrow3 SM_Heather_ 

Mesh_Clumps2 

SM_Field-

Scabious_01 

SM_Buttercup_ 

Patch_01 

Open World 

Demo Collection 

Nature Package Open World 

Demo Collection 

Open World 

Demo Collection 

Open World 

Demo Collection 

Open World 

Demo Collection 

 

Listnaté stromy, nízké křoviny, kameny 

Strom široký Strom úzký Strom malý Keř Balvan Malé kameny 

      
Tree06_2 Tree04_2 SM_shrub_a_ 

medium_spring 

bush05 SM_rock_ 

medium_a 

SM_rock_ 

small_e 

Nature Package Nature Package S. Poplar and Asp. 

Forest w. Seasons 

Nature Package S. Poplar and Asp. 

Forest w. Seasons 

S. Poplar and Asp. 

Forest w. Seasons 

 

Lesní rostliny Obilniny 

Smrk Borovice Kapradiny Větev Pařez Pšenice 

      
Conifer5 ScotsPineTall_01 SM_Fern_01 SM_Vegetation_ 

Debris_002 

Tree_Stump_01 wheat01 

Nature Package Open World 

Demo Collection 

Open World 

Demo Collection 

Open World 

Demo Collection 

Open World 

Demo Collection 

Nature Package 

Tabulka 3D objektů se zdroji 
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4.3.6.1 Implementace stanovených pravidel 

Přidání vegetace (nebo obecně 3D objektů) do modelu je možné docílit více způsoby, 

jedním z nich je manuální umisťování (každého objektu zvlášť), hojně využívané 

v malých a detailních modelech. To má výhodu v absolutní kontrole nad parametry a 

pozicí každého objektu, nicméně nenabízí žádné možnosti automatizace. Další metodou 

je manuální kreslení (nástroj Foliage), při kterém jsou sice používána určitá pravidla pro 

umisťování, ale oblasti se přesto musí ručně kreslit (v podstatě jde o stejný postup jako 

kreslení materiálových vrstev v kapitole 4.3.4). Postupů pro úplnou automatizaci je více, 

v této práci byly použity dva. 

 

Landscape Grass Output 

Prvním je přidání pravidel o rozmístění přímo do Blueprint kódu hlavního materiálu. 

Pravidla se tak dají jednoduše navázat na vrstvy vytvořené v tomtéž souboru. Slouží 

k tomu funkce „Landscape Grass Output“, jejíž název říká, že je určena především pro 

pokrytí terénu trávou a jinými nižšími květinami. Její chování je tomu uzpůsobeno tak, že 

objekty umisťované touto funkcí se objevují pouze do určité vzdálenosti od kamery 

(pozice v modelu). Malé rostliny v terénu totiž i v reálném prostředí při vzdalování od 

pozorovatele rychle ztrácejí detaily, načež se jejich podoba slévá s barvou okolí. 

I zde byla tato funkce použita pro traviny a nižší květiny. Při umístění funkce Landscape 

Grass Output se jako vstup musí použít funkce Layer Blend (viz kapitola 4.3.4), a to 

s vytvořenou vrstvou se stejným názvem jako má vrstva s automatickým pokrytím 

terénu v původní funkci Layer Blend vytvořené dříve! Dvě různé vrstvy se stejným 

názvem se tak propojí a objekty se budou v modelu objevovat pouze na místech s aktivní 

touto konkrétní vrstvou. Doposud tedy pravidlo zařizuje, že se traviny a nízké květiny 

budou zobrazovat pouze na vrstvě Auto (dle tabulky s pravidly výše). Tato vrstva se ale 

skládá z materiálů „tráva“, „hlína“ a „skála“ a určitě není žádoucí, aby nízké květiny rostly 

na skále. Je proto nutné květinám omezit zobrazování také na základě sklonu. Taková 

funkce ale v kódu již existuje – omezuje zobrazování dílčího materiálu „tráva (Grass)“. 

Není tak nutné takovou funkci vytvářet znovu, do funkce Layer Blend lze napojit tato 

původní funkce (obr. 44). 
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Obr. 45: Část kódu s funkcí Landspace Grass Output 

 

Pro demonstraci jedné z dalších funkcí bylo určeno, že jeden druh rostliny (vřes) se bude 

v modelu objevovat až od určité nadmořské výšky. Je proto potřeba pro tento objekt 

vytvořit zvláštní funkci reagující na výšku. Opět je možné pro tento účel využít již 

zkonstruovanou posloupnost funkcí, a sice tu, která omezovala lokace sněhové pokrývky 

(ta platila též pro oblasti nad konkrétní výškou). Protože se ale jedná o jinou výšku, není 

tentokrát možné použít tuto část kódu, ale musí se vytvořit kopie s parametrem jiné 

velikosti a názvu. Výstup z této posloupnosti funkcí pak musí vstupovat do nové funkce 

Layer Blend (s vytvořenou vrstvou Auto) a ta potom do funkce Landscape Grass Output 

(obr. 45). 

Aby se odlišily dvě různé skupiny rozmisťovaných objektů („traviny a nízké květiny“ a 

„vřes“), musí se v této funkci (Landscape Grass Output) vytvořit dvě podskupiny. Názvy 

byly zvoleny „Grass“ (Tráva) a „Heather“ (Vřes). Do těchto podskupin pak musí vstupovat 

příslušné výstupy z funkcí Layer Blend se vstupy omezujícími jejich umisťování. Nakonec 

je nutné přiřadit koncové funkci objekty, které má umisťovat a jak. K tomu je nutné 

v adresářové struktuře vytvořit nový soubor typu „Landscape Grass Type“. Tomu lze po 

jeho otevření určit objekty, se kterými má pracovat. Každému objektu je pak možné 

přiřadit konkrétní parametry umisťování, jako například hustota (Grass Density), měřítko 

ve třech osách (Scale XYZ), nebo zda se má objekt naklánět ve směru normály k terénu 

(Align to Surface). Poslední možnosti se využívá hlavně pro modely přírody, protože 

rostliny rostou vždy vertikálním směrem, ale jiné objekty ležící na zemi (například 

kameny) svým náklonem respektují normálu k terénu. Pro všechny traviny a nízké 

květiny byla nastavena náhodná rotace (Random Rotation) a zarovnání s povrchem 

(normálou). Hodnoty hustoty jsou pro každý objekt různé a jsou uvedeny níže v tabulce. 

Náhled na okno se všemi parametry je na obr. 46. Podoba krajiny pak na obr. 47. 

Tento postup je možné použít i pro větší objekty – stromy a podobně, ale kvůli 

zmíněnému zobrazování objektů pouze v krátké vzdálenosti od pozorovatele by model 

při pohledu z větší vzdálenosti ztratil i tyto větší objekty, které by jinak z dálky vidět byly. 
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SOUBOR OBJEKT 
HUSTOTA 

(Grass Density) 

LGT_Grass 

Traviny 600 

Pampeliška 5 

Řebříček 5 

Chrastavec 8 

Pryskyřník 8 

LGT_Heather Vřes 3 

 Tabulka hustoty umístění nízké vegetace Obr. 46: Parametry souboru Landscape Grass Type 

 

Obr. 47: Ukázka podoby krajiny s použitím Landscape Grass Type 

 

Procedural Foliage Spawner 

Druhou možností pro procedurální rozmisťování 3D objektů je použití souboru typu 

„Procedural Foliage Spawner“. Tento soubor je jakýsi virtuální box sdružující jiné soubory 

(typu Static Mesh Foliage) obsahující 3D objekty určené k procedurálnímu rozmístění. Na 

začátku je nutné vytvořit nový Static Mesh Foliage soubor pro každý 3D objekt, který chce 

uživatel v modelu použít. Výhodou před typem používaným v předchozím odstavci je 
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více možností nastavení, například podrobnější parametry rozmístění a velikostního 

rozptylu objektů. Po vytvoření těchto souborů je nutné ještě vytvořit souhrnný soubor 

typu Procedural Foliage Spawner, ve kterém se pouze vyhledáním souborů 

z předchozího kroku spojí všechny v jeden celek, který se umístí do modelu krajiny. 

Umístění probíhá tažením myši z okna Content Browser do okna editoru (objeví se ve 

formě prázdného kvádru) a vzápětí je nutné tento nový objekt v okně Details pomocí 

měřítka zvětšit tak, aby kvádr ze všech stran přesahoval plochu terénu v modelu. Model 

je však stále prázdný a naplní se danými objekty po kliknutí v panelu Details v části 

Procedural Foliage na tlačítko „Resimulate“. Stejné tlačítko je nutné použít, má-li se 

v modelu projevit jakákoli změna ve zdrojových souborech. Objekty umístěné tímto 

způsobem v modelu krajiny zůstávají a jsou vidět i při oddálení kamery. Jejich stupeň 

detailu (LOD) se ale se vzdáleností mění, a tak je přeci jen možné, že objekty po překonání 

určité hranice zmizí. 

Vlastností pro umisťování jednotlivých objektů je opět mnoho (obr. 48) a některé jsou 

vypsány i s hodnotami níže v tabulce. Nejdůležitější z vlastností je „Inclusion Landscape 

Layers“. Do té se musí vložit názvy vrstev z funkce Layer Blend a objekty se pak budou 

objevovat pouze na těchto vrstvách. Další parametry se týkají například hustoty 

rozmístění nebo seskupování do tzv. klastrů. Posledním krokem je pak testování různého 

nastavení a všemožných vlastností a parametrů souborů. Sledováním změn výstupů se 

určí jedno konkrétní nastavení, které je pro daný projekt ideální. Finální nastavení pro 

tento projekt bylo určeno opět pouze empiricky a jeho parametry jsou uvedeny níže 

v tabulce. 

Soubory Procedural Foliage Spawner jsou zde použity k umístění větší vegetace (stromů, 

keřů), kamenů, lesní vegetace (vrstva Forest) a obilí na polích (vrstva Field). Nastavení 

respektují pravidla stanovená výše v textu, rozmístěné objekty jsou uvedeny v tabulce 

v předchozí kapitole. Podoba krajiny je na obr. 49. 

OBJEKT 

VLASTNOSTI 

Align to 

Normal 

Inclusion 

Landscape 

Layers 

Num Steps 
Initial Seed 

Density 

Average 

Spread 

Distance 

Seeds Per 

Step 

Procedural 

Scale 

Strom široký Ne Auto 1 0,2 1000 2 0,7 až 1,5 

Strom úzký Ne Auto 1 0,2 1000 2 0,7 až 1,5 

Strom malý Ne Auto 1 0,3 50 2 0,5 až 2,0 

Keř Ne Auto 5 0,2 50 3 0,5 až 1,0 

Balvan Ano Auto 1 0,1 50 3 0,5 až 0,8 

Malé kameny Ano Auto 1 0,2 50 3 3,0 až 5,0 

Smrk Ne Forest 1 3,0 1000 2 0,7 až 1,5 

Borovice Ne Forest 1 1,8 1000 1 0,5 až 0,8 

Kapradiny Ano Forest 3 1,0 50 3 1,0 až 3,0 

Větev Ano Forest 1 0,4 1000 3 0,5 až 1,0 

Pařez Ne Forest 1 0,4 1000 1 1,0 až 3,0 

Pšenice Ne Field 3 3,0 50 3 0,3 až 0,5 

Tabulka vlastností souborů typu Static Mesh Foliage 
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Obr. 48: Parametry souboru typu Static Mesh Foliage 

 

Obr. 49: Ukázka podoby krajiny s použitím Procedural Foliage Spawner 

 

Proces pokrytí krajiny přírodními 3D objekty je tímto v rámci rozsahu práce dokončen. 

Mnoho věcí ale nebylo uvažováno. Vlastnosti pro umisťování jsou skutečně rozsáhlé a 

mělo by se jim věnovat více pozornosti. Také korektnímu výběru druhů vegetace a 

mnohým dalším parametrům. V této práci byl nabídnut popis postupu do určité fáze a 

na ten je možné jakkoli navázat. Veškeré výše popsané soubory této kapitoly jsou 

součástí práce jako elektronická příloha (v rámci projektu pro Unreal Engine). 
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4.3.7 IMPORT TERÉNU VE FORMĚ DLAŽDIC  

(WORLD COMPOSITION) 

Až doposud se práce zabývala tvorbou modelu a jeho povrchu na malé testovací oblasti, 

tedy dlaždice terénu o velikosti přibližně 4×4 km (16 km2). Území mapované v původním 

projektu o historickém korytu řeky Vltavy je ale mnohem větší (přibližně 1670 km2). Dle 

dokumentace k programu je maximální možná velikost jedné dlaždice terénu 

8129×8129 pixelů. Je tedy nutné toto omezení nějak obejít. Řešení nabízí funkce World 

Composition (kompozice světa), která je určena pro skládání větších virtuálních světů 

z terénních dlaždic, které na sebe mohou navazovat a tvořit tak jeden souvislý celek. 

Optimalizace výkonu je řešena tak, že systém načítá vždy pouze nejbližší dlaždice 

k poloze kamery. Nikdy tak nemá v operační paměti celé velké území. S pohybem 

kamery v modelu se nové dlaždice samy načítají a ty staré mizí. Tato kapitola se zabývá 

importem DMR větší oblasti ve formě dlaždic. 

Před použitím v programu Unreal Engine je nutné data připravit v trochu jiné struktuře 

než do teď. Typ dat bude stejný, a sice rastrový digitální model reliéfu s rozlišením 1 

m/pixel (16bit PNG) a rastrové masky pro jednotlivé kategorie využití půdy (8bit PNG). 

Tato data ale musí být rozdělena na dlaždice o konkrétní velikosti a soubory 

pojmenovány dle souřadnic tak, aby Unreal Engine poznal polohu každé dlaždice v rámci 

kompozice. Souřadnicová struktura se netýká umístění dlaždic ve reálném světě ani v 

modelu, pouze označuje soubory celými čísly tak, jak jdou v kompozici za sebou (ve dvou 

směrech). Každý soubor je tedy pojmenován dle schématu: jmeno_x0_y0, kde nuly 

nahrazuje pořadí souboru v řádku (x) a ve sloupci (y). Osa X narůstá směrem doprava, osa 

Y směrem dolů, počáteční hodnota je nula (nikoli jedna). 

Území by se do projektu Unreal Engine dalo tímto způsobem importovat úplně celé, zde 

ale bude použita jen menší část (cca 77 km2). Rozsah lze potom snadno rozšířit. 

Důvodem je kromě menšího objemu dat i chybějící část vektorových dat na části území. 

Byla vybrána lokalita okolo vodní nádrže Lipno. Schematický obrázek struktury dlaždic, 

pojmenování souborů i základní mapa oblasti je na obr. 50. 

 

Obr. 50: Struktura dlaždic, pojmenování souborů a základní mapa 
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Program ArcGIS Pro sice obsahuje funkce pro řezání rastrů do podoby dlaždic, neumí 

však vzniklé soubory pojmenovat dle zde stanovených pravidel. Proto byl pro tento účel 

použit výpočetní program Matlab. Z programu ArcGIS Pro byly tedy exportovány soubory 

DMR a rastrových masek přes celé testovací území ukázané na obr. 50. Ty byly následně 

vlastním výpočetním skriptem v programu Matlab načteny jako matice, ořezány na 

určenou velikost dlaždice (2017×2017 pixelů) a uloženy jako 16bitový PNG soubor se 

správným názvem dle polohy dlaždice ve výchozím rastru. Stejný proces proběhl jak pro 

DMR, tak pro rastrové masky. Dlaždice, které byly mimo rozsah DMR (ve schématu 

vyšrafovány) byly se souborů vyloučeny. Pro větší úsporu dat byly vyloučeny i některé 

další části, ponechány byly pouze dlaždice obsahující řeku Vltavu (v původním 

historickém korytu). 

V programu Unreal Engine je pro načtení těchto dat potřeba založit novou úroveň (Level) 

a v panelu World Settings (které se zapne v nabídce Window/World Settings) zaškrtnout 

políčko „Enable World Composition“. Dále v panelu Levels kliknout na „Levels“ a „Import 

Tiled Landscape…“. V novém okně (obr. 51) pomocí tlačítka „Select Heightmap Tiles…“ 

vybrat všechny dlaždice DMR a v položce Material vybrat hlavní materiál vytvořený 

v kapitole 4.3.5. Tím se v dolní části dialogu objeví seznam všech vrstev, které materiál 

obsahuje. Vpravo od každé vrstvy se tlačítkem „Select Weightmap Files…“ vyberou 

rastrové masky oblastí využití půdy příslušící stejným dlaždicím, které byly importovány 

v předchozím kroku. Číslo vlevo od tlačítka pak ukazuje, kolik dlaždic bylo nahráno. 

Testovací území po vyloučení dlaždic mimo rozsah DMR a mimo koryto řeky obsahuje 19 

souborů (obr. 51). Nakonec je nutné odškrtnout (vyprázdnit) políčko „Flip Tile Y 

Coordinate“. Zbylé parametry se ponechají v původním nastavení. 

Je možné experimentovat s hodnotou měřítka v ose Z. Model krajiny pak může mít 

zvýrazněny výšky v poměru k poloze. Tohoto efektu se u modelů krajiny někdy využívá, 

aby byl reliéf ve výsledku výraznější a krajina vypadala méně monotónně. Zde byla 

použita hodnota 200, výšky jsou tedy v modelu dvakrát větší než ve skutečnosti! 

  

 Obr. 51: Dialog Import Tiled Landscape Obr. 52: Mapka kompozice, panel World Composition 
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Editor je po importování dlaždic prázdný. To protože dlaždice jsou sice uloženy 

v projektu, ale nejsou načteny v Editoru. Načíst je lze v panelu Levels, kde je vypsán jejich 

jmenný seznam, nebo v malé mapě, která se zobrazí tlačítkem „Summons world 

composition“ (obr. 52). Nedoporučuje se načítat velký počet dlaždic najednou, riskuje se 

tím pád programu. S jednotlivými dlaždicemi se dá pracovat odděleně či po menších 

skupinách. Další objekty, jako soubory Procedural Foliage Spawner a jiné, se musí 

vkládat do konkrétních dlaždic, pro které program vytvořil samostatné úrovně 

v souborové struktuře projektu. Postup pro tuto metodu byl inspirován internetovým 

videozdrojem [29]. 

Nakonec byl pro demonstraci směru, kterým se projekt může v budoucnu dále rozvíjet, 

do modelu umístěn 3D model domu. Ten byl vytvořen v programu SketchUp a jako 

soubor formátu FBX importován do Unreal Engine. Do jeho vnitřku byla přidána 

informační tabule s údaji o této diplomové práci a pro lepší čitelnost i dvě bodová světla. 

Dům je umístěn v dlaždici _x2_y1 na jednom z míst, kde se dle GIS dat o využití půdy 

měla nacházet budova. Ukázka je na obr. 53. 

 

Obr. 53: Model domu v programu SketchUp (vlevo) a v modelu Unreal Engine 

 

Tímto je celý projekt téměř dokončen, při spuštění v režimu Play ale není možné kameru 

ovládat pomocí VR headsetu. Tím se zabývá jedna z následujících kapitol. Spuštění 

prohlížení by mělo začínat ve výše popsaném domě s informační tabulí. Terén v podobě 

dlaždic je součástí práce v podobě elektronické přílohy (v rámci projektu pro Unreal 

Engine). Předchozí terén tvořený mimo World Composition součástí příloh není. Soubor 

s 3D modelem domu je též součástí práce. 

 

4.3.8 PLUGIN TERRAFORM PRO 

Během práce bylo zjištěno, že existuje plugin (doplněk) programu Unreal Engine pro 

práci s GIS daty s názvem TerraForm Pro. Lze ho zakoupit na webu terraformpro.com za 

cenu £99.00 za roční předplatné. Hlavní předností je dodání funkcí pro import GIS 

formátů jako např. TIF (rastr) nebo SHP (vektorový formát Esri). Zároveň dokáže 

rozpoznat souřadnicové systémy těchto souborů a při importu je tak umisťovat na 

https://terraformpro.com/
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správné pozice. Je to také jediný nalezený způsob importu vektorových dat z cizích 

zdrojů, doposud byla v této práci importována pouze data rastrová. 

Plugin má na svém webu mnoho návodů pro použití. Využívá doplněk PLE - Procedural 

Landscape Ecosystem z obchodu Marketplace, díky kterému lze do modelu přidávat 

silnice, železnici, tekoucí řeku a podobně. A to vše ve vektorové podobě (odpadají tak 

občasné problémy s kostičkovaným vzhledem kvůli nízkému rozlišení). 

Plugin TerraForm Pro nebyl v rámci práce kvůli nedostatku času použit. Má však velký 

potenciál ve spojení virtuální reality, Unreal Engine a GIS dat, a při dalším postupu 

projektu o proměnách údolí řeky Vltavy by měl být rozhodně uvažován jako jeden z 

vhodných pracovních nástrojů. 

 

 

4.3.9 PROPOJENÍ S VR HEADSETEM 

Velká část práce byla věnována vytváření virtuálního prostředí (3D modelu krajiny), tedy 

obsahu samotné virtuální reality. Na úplném konci je potřeba hotový model vložit do 

zařízení vhodného pro prohlížení – VR headsetu. Snahou není prohlížet model 

z diskrétních pozic, ale mít možnost se v modelu volně pohybovat, případně s okolím 

interagovat. Pravý pohlcující pocit z VR je dosažen ve stoje s headsetem nasazeným na 

hlavě uživatele a se dvěma kontrolery (ovladači) v jeho rukách. Uživatel je tak ponořen 

do cizího prostředí pouze se svým tělem a rukama. Není tedy vhodné, aby bylo potřeba 

během používání zasahovat jinými prostředky, jako počítačovou myší nebo klávesnicí. 

Veškeré ovládání se musí přenést do ovladačů headsetu. 

Kontrolery headsetu HTC Vive, který byl použit v této práci, na sobě mají několik tlačítek, 

která je možné použít pro ovládání. Jejich názvy a poloha jsou na obr. 54. 

 

Obr. 54: Kontroler headsetu HTC Vive a použitelná tlačítka  

 

https://www.unrealengine.com/marketplace/en-US/product/procedural-landscape-ecosystem
https://www.unrealengine.com/marketplace/en-US/product/procedural-landscape-ecosystem
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Výchozí typ pohybu v modelu je součástí šablony projektu Unreal Engine. Jedná se o 

pohyb pomocí teleportace. Uživatel může prohlížet model z jedné pozice a chce-li se 

přemístit, vyvolá stisknutím Trackpadu modrou křivku, jejíž konec určuje budoucí místo 

pozorování (obr. 55). Kam uživatel ovladač namíří, tam se poté přesune (teleportuje). 

Tento typ přesouvání je osvědčený a pohodlný. Křivka má však velmi omezený dosah, 

jen několik metrů. Přesouvání na vzdálenější místa je tedy tímto způsobem velmi 

zdlouhavé. 

 

Obr. 55: Ovládání pozice v modelu pomocí teleportace 

 

Dalším ze způsobů pohybu je „létání“, při kterém se jednoduše mění pozice dle 

stisknutých tlačítek či dotyku Trackpadu. Tento druh pohybu ale není součástí šablony 

projektu a musí se vytvořit manuálně pomocí kódu Blueprint. 

Ovládání pomocí kontrolerů je v Unreal Engine řízeno souborem MotionControllerPawn 

umístěným ve složce VirtualRealityBP/Blueprint. Při jeho otevření je vidět část kódu 

zařizující pohyb pomocí teleportace. Kód pro létání je vhodné přidat do tohoto souboru. 

Před psaním kódu je opět nutné jasně stanovit pravidla, dle kterých bude pohyb ovládán: 

 Levý Trackpad – dotyk ve směru vpřed/vzad: pohyb vpřed/vzad 

 Levý Trackpad – dotyk ve směru vlevo/vpravo: pohyb vlevo/vpravo 

 Pravý Trackpad – dotyk ve směru vpřed/vzad: pohyb vzhůru/dolů 

 Pravý Trackpad – dotyk ve směru vlevo/vpravo: rotace kamery vlevo/vpravo 

 

Obr. 56: Mapy ploch Trackpadů obou kontrolerů 
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Experimentálně bylo zjištěno, že plynulá rotace kamery pomocí ovladače (tedy aniž by 

uživatel otáčel hlavou) způsobuje pocity nevolnosti. Pravidlo rotace bylo tedy nastaveno 

tak, že každé stisknutí Trackpadu nebude pohled kamery otáčet plynule, ale skokově o 

30 stupňů vlevo/vpravo. Pocity nevolnosti jsou tak mnohem menší. Při dotyku pravého 

Trackpadu ve snaze pouze otočit pohled se také stávalo, že se pohled nechtěně posouval 

vzhůru/dolů (bylo obtížné se Trackpadu dotknout v jeho ose Y přesně uprostřed). Proto 

byla plocha pravého Trackpadu omezena na hodnoty X a Y větší než 0,5. Dotyková plocha 

tak bude reagovat pouze na levé či pravé čtvrtině (obr. 56). U pohybu vpřed/vzad tento 

efekt nevadil, a proto byla plocha Trackpadu ponechána citlivá v celém jejím rozsahu. 

 

Tvorba Blueprint kódu – změna polohy 

Do stávajícího kódu souboru MotionControllerPawn se musí nejprve přidat výstupy 

z Trackpadů obou ovladačů, vkládají se pro každou osu zvlášť. Funkce se jmenují: 

InputAxis MotionControllerThumbLeft_X 

InputAxis MotionControllerThumbLeft_Y (názvy se mohou lišit dle 

InputAxis MotionControllerThumbRight_X výrobce headsetu) 

InputAxis MotionControllerThumbRight_Y 

 

V kódu (obr. 57) jsou tyto funkce označeny červeně. Dále se může přidat podmínka, která 

omezuje běh kódu pouze pokud jsou hodnoty z Trackpadu větší než nula. Zamezí se tak 

některým zbytečným výpočtům ve chvíli, kdy se uživatel Trackpadu vůbec nedotýká. 

Podmínka se přidá oknem „Branch“ (šedé) a do ní musí vstupovat logický výraz „==0“ 

(zelený) ze vstupní funkce ovladače. Pokud podmínka neplatí (False), tedy souřadnice 

dotyku Trackpadu jsou nenulové, provede se změna pozice – funkce „Add Movement 

Input“. Do této funkce musí vstupovat vektor změny polohy (World Direction) a rychlost 

(Scale Value). Rychlost pohybu je hodnota souřadnice Trackpadu vynásobená 

parametrem (Movement Speed). Tím je zajištěno, že čím dále od středu Trackpadu bude 

dotek proveden, tím rychlejší pohyb nastane. A zároveň lze rychlost obecně změnit 

hodnotou tohoto parametru. 

Směr pohybu vpřed/vzad/vlevo/vpravo může být prováděn ve směru souřadnicových 

os modelu. Ale vzhledem k tomu, že uživatel během používání o orientaci těchto os 

většinou vůbec neví, je lepší pohyb orientovat vzhledem k okamžitému natočení kamery. 

K tomu je nutné do kódu přidat komponent kamery (přetáhnout myší z panelu 

Components objekt Camera). Aby byl získán vektor směru, kterým se kamera dívá, musí 

se přidat funkce „Get Forward Vector“ její výstup se musí rozložit na 3 souřadnicové 

složky XYZ a první dvě z nich napojit do funkce Make Vector. Pokud zde souřadnice 

Z zůstane nenapojena, výsledný vektor bude obsahovat nulovou složku Z a pohyb tak 

bude konán v konstantní výšce nezávisle na pohledu kamery ve vertikálním směru, což 

je při používání příjemná vlastnost. Funkce Make Vector musí být napojena do 

zmíněného pole World Direction ve funkci Add Movement Input. 



 

71 

 

Obr. 57: Část kódu pro ovládání pozice v modelu pro levý kontroler 

 

Tímto je dokončen kód pro pohyb vpřed/vzad/vlevo/vpravo a veškerý pohyb ovládaný 

levým kontrolerem. V případě pravého kontroleru a dotyku Trackpadu ve směru osy Y, 

tedy pohyb v modelu vzhůru/dolů, je potřeba pouze přidat dvě podmínky (Branch). Ty 

musí omezovat souřadnice Y Trackpadu na rozsah 0,5 ≤ Y ≤ −0,5. Hodnota 0,5 byla do 

kódu vložena jako proměnná „Joystick Dead Zone“ (obr. 58). 

 

Obr. 58: Část kódu pro pravý kontroler (pohyb vzhůru/dolů) 
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Rotace pohledu 

Začátek kódu pro rotaci pohledu kamery je stejný jako v předchozím odstavci. Musí být 

přidány podmínky omezující rozsah dotykové plochy (stejný parametr). Výstupy 

z podmínek je vhodné sledovat na obr. 59. Pokud je souřadnice doteku Trackpadu větší 

než 0,5 bude pomocí funkce SET nastavena hodnota parametru „Rotation Angle“ na 30. 

Pokud je souřadnice menší než -0,5, bude parametr nastaven na -30. Parametr Rotation 

Angle je v další části přičten k výstupu z funkce GetActorRotation, která vrací směr 

kamery ve formě úhlu (nikoli vektoru, jako v případě předchozí funkce Get Forward 

Vector). Tato funkce pak spolu s funkcí GetActorTransform (vrací polohu kamery) vstupují 

do výsledné funkce SetActorTransform měnící parametry polohy a natočení kamery. 

 

Obr. 59: Část kódu pro pravý kontroler (rotace pohledu) 

 

Všechny 4 části kódu popsané v této kapitole fungují odděleně. Dají se tak umístit na 

libovolné místo kódu a po uložení a vložení objektu do modelu budou funkční. 

Souřadnice objektu MotionControllerPawn bude zároveň místo, kde bude kamera 

v režimu Play začínat. Pohyb kamery a její ovládání bohužel nelze zaznamenat 

obrázkem. Pro vyzkoušení je tedy nutné stáhnout z elektronických příloh celou složku s 

projektem a spustit jej v programu Unreal Engine. Postup pro tuto metodu 

(programování pohybu) byl inspirován internetovým videozdrojem [30] a knihou Unreal 

Engine VR cookbook [31]. 
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5 Diskuze a možnosti  

dalšího výzkumu 

Postupy uvedené v tomto projektu sdílí některé části či metody s vědeckými pracemi 

uvedenými v kapitole 2 (rešerše vědeckých zdrojů). Cíl celé práce se nejvíce podobá 

výsledku vytvořeném Lütjens M. a dalšími [1], kteří též vytvořili model krajiny ve virtuální 

realitě, dokonce s použitím stejného hardware i software, jako zde. Zajímavostí je rozdíl 

ve způsobu sběru výškových dat v zatopených oblastech (pod hladinou moře), ve 

zmíněném výzkumu byly totiž využity batymetrické metody (měření dna). V této práci se 

též nachází zatopené oblasti (Vltavská kaskáda) a model se pokouší rekonstruovat terén 

bez jejich existence – tedy v podstatě také model dna. Využita byla výšková data 

z měření před zatopením, ale ta mají ve srovnání s dnešními měřickými metodami velmi 

nízkou přesnost, i několik metrů. Bylo by možné pro DMR využít data dnešní, není ale 

zcela jasné, nakolik se krajina ve smyslu výškového modelu za více než sto let změnila. 

Data by za to mohla být o mnoho přesnější a obsahovala by i malé terénní nerovnosti, 

které jsou klíčové pro věrohodnost virtuálního modelu. Zbýval by problém se sběrem 

výškových dat ze zatopených oblastí a tam by mohla pomoci výše popsaná batymetrie. 

Otázkou by zůstalo, jak se změnila krajina v místech zatopených vodou. Byla sice 

ušetřena zásahům člověka, působily na ni ale vlivy masy vody a jejích rostlin a živočichů. 

Zajímavé by tedy bylo srovnání podoby dnešní a historické krajiny (zjištění, zda je možné 

jejich data zaměnit) a jejich změny i ve smyslu využití půdy. Bylo by možná patrné 

intenzivní rozšiřování měst, úbytek lesů apod. Toto srovnání by mohlo být též součástí 

virtuálního modelu. 

Sběru dat se věnovali Halik Ł. a Smaczyński M. [2]. Jedná se o zajímavý zdroj zabývající se 

přesnostmi a použitými metodami sběru (například UAV). V této práci byla data převzata 

z jiného projektu, který je získal ze starých map. Přímé měřené v terénu zde tedy 

neproběhlo. Jedním z důvodů (kromě faktu, že se jedná o historické území, a tedy pro 

měření nedostupné) byla také rozsáhlá plocha modelovaného území. 

Kromě získávání přesných a kompletních dat je také možné se více zabývat i druhem GIS 

dat, který lze ve virtuální realitě prezentovat. V této práci byl použit rastrový digitální 

model reliéfu a vektorová kresba formátu SHP (převedená do rastrové podoby). 

Například Zhao J. a další [3] dokázali ve VR zobrazit i mračno bodů v surové podobě. Je 

však otázkou, zda tato data skutečně přispívají k lepšímu porozumění dané věci. Mračno 

bodů totiž bývá pro přehlednost i úsporu dat prezentováno až po převodu do síťového 

3D modelu (Mesh). 

V práci byla zmíněna mnohá zařízení pro VR, včetně smartphone headsetů. Ty byly sice 

jmenovány a popsány, ale v praktické části práce jim nebyla věnována výrazná 

pozornost. Nicméně jak ukázali Herman L. a další [4] i Halik Ł. a Smaczyński M. [2], i tyto 

přístroje mají ve vědě své využití. Důvodem k jejich vynechání zde byla nutnost studovat 

další software používaný k tvorbě aplikací pro mobilní telefony. Kromě aplikací je ale 



 

74 

možné obsah zpřístupnit pro smartphone headsety i vytvořením sférických fotografií. Ty 

byly v rámci tohoto projektu vytvořeny a lze je pomocí vhodných aplikací zobrazit na 

mobilním telefonu. 

Kromě sběru lepších dat a hledání jiné platformy se také nabízí mnohé myšlenky 

k vylepšení 3D modelu krajiny, kterým se mimo jiné věnuje Haala N. [5]. V první řadě se 

jedná o studium přírody, na jehož základě se může určit korektní rozložení druhů 

vegetace (vhodných geograficky i podnebně). Dále by bylo možné rozlišit vegetaci ve 

městě a mimo něj. V historické krajině se také díky zásahům člověka hojně sázely aleje 

stromů podél komunikací. Bylo by tedy dobré tento jev přenést i do virtuálního modelu. 

Další z možností je zabývat se simulací vzhledu krajiny v různých ročních obdobích. 

Krajina se totiž během roku dokáže výrazně proměnit (zejména v zimě). Delší čas by se 

také dalo věnovat tvorbě vlastních 3D modelů vegetace nebo jejich lepším 

reprezentacím v různých stupních detailu (LOD). Například stromy při pohledu z výšky 

nevypadají příliš dobře, přestože pro LOD částečně používají metodu zmíněnou v textu 

Haala N. [5]. 

Myšlenka autorů Germs R. a další [6], kteří rozdělili virtuální realitu na tři různé pohledy 

(Plan View, Model View a World View), byla v této práci použita a výsledný projekt se 

z části řídí pravidly pro zobrazení posledních dvou jmenovaných pohledů. World View je 

základní pohled první osoby (First Person) při vstupu do VR. Následně je možné přejít 

do Model View, pokud uživatel pomocí ovladačů zdvihne kameru do výšky. 

Ne všechny ze zmíněných zdrojů použili k práci program Unreal Engine, nicméně většina 

projektů využila buď tento nebo engine Unity [3]. Je tím vidět jistá dominance těchto 

dvou programů, nicméně existují i jiné (viz kapitola 3.5). U těch se nepředpokládá, že by 

s tak nízkou uživatelskou základnou mohly výrazně zefektivnit proces převodu GIS dat 

do virtuální reality. Nicméně bylo by určitě vhodné se tímto alternativním software 

alespoň krátce zabývat. Kromě herních enginů bylo zmíněno také propojení programu 

Esri CityEngine s VR headsetem Oculus Rift [21]. Toto spojení je obzvlášť výhodné pro 

obor geomatiky, protože je přímo vázáno na 3D GIS software a mohlo by nabídnout 

efektivnější postupy. Proto by bylo vhodné mu též věnovat pozornost. 

Praktická část projektu byla zakončena vložením virtuálního modelu do VR headsetu a 

nezbylo mnoho prostoru pro prozkoumání všech možností ovládání a funkcí tohoto 

zařízení. Pro další výzkum v této oblasti by mělo být snahou přidávat GISovské 

analyzační nástroje přímo do prostředí VR headsetu. Základní funkce, jako měřicí 

nástroje (vzdálenost, objem, výškový rozdíl, vzdálenost od kamery k bodu) nebo 

pokročilejší, jako je např. kompas. Dále by bylo možné přidat funkci rychlého přesunu na 

konkrétní místa, podobně jako záložky v programu ArcGIS Pro. Další ideou je změna 

rychlosti letu (přesunu) v závislosti na výšce kamery. Čím je totiž uživatel pohledem blíže 

k zemi, tím pomaleji si chce model prohlížet a naopak. Nakonec by bylo vhodné mít 

možnost během prohlížení modelu vypínat zobrazení určitých vrstev, jako je zvykem ve 

všech programech zabývajících se 3D prostorem. Vzhledem ke smyslu celého projektu 

by se takto měla vypínat především hladina vody v dnes zatopených oblastech Vltavské 

kaskády. 
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6 Závěr 

V rámci práce o prezentaci 3D modelů a GIS dat v prostředí virtuální reality byla obecně 

popsána technologie virtuální reality, dále její historie s milníky v podobě konkrétních 

pokrokových produktů a jejich přínosu pro vývoj technologie. Popsáno bylo i využití 

v různých odvětvích od komerčních projektů přes kulturu až po školství a vědu 

s důrazem na využití v oboru geomatiky (GIS). 

Dále proběhla rešerše zařízení dostupných na trhu s rozdělením na čtyři kategorie 

(smartphone, standalone, konzolové a PC VR headsety). Následně i průzkum software 

typu Game Engine. Na základě této teoretické části byl vybrán konkrétní VR headset (HTC 

Vive) a program (Unreal Engine 4), a s jejich pomocí byla tvořena část praktická. 

V rámci té byla výchozí GIS data projektu „Vltava – proměny historické krajiny“ (rastrový 

DMR a vektorizovaná kresba map Stabilního katastru) upravena v programech ArcGIS Pro 

a Matlab do podoby, kterou je schopen importovat Unreal Engine (převod na rastrová 

data a rozdělení na dlaždice o konkrétní velikosti). Ten potom importovaná data zobrazil 

jako 3D model krajiny s důrazem na správné zobrazení výšek. Dále byl vytvořen materiál 

pro částečně procedurální a automatické pokrytí krajiny. Materiál obsahuje 8 textur dle 

kategorií využití půdy rozlišených v atributové tabulce výchozích dat (trávník, cesta, 

kámen, voda, les, pole, zastavěná plocha, budova). Nakonec byly v modelu rozmístěny 

3D objekty v podobě kamenů, stromů, keřů, trávy a květin. Protože o jejich poloze 

neexistují žádná data, byla pro ně též nastavena procedurální pravidla respektující 

rozmístění vegetace v přírodní krajině v této lokalitě. 

Pro pohyb v modelu pomocí VR headsetu byly nastaveny 2 druhy, a sice teleportace 

(vystřelováním paprsku) a létání (směr se určuje dotykem Trackpadu kontroleru). Druhý 

typ pohybu byl dle zkušeností upraven tak, aby způsoboval co nejmenší pocity 

nevolnosti. GIS analýzy ve VR implementovány z časových důvodů nebyly. 

Ne všem částem tvorby VR prostředí bylo možné věnovat plnou pozornost (kvůli 

omezenému rozsahu práce). V takovém případě se musí brát pouze jako demonstrace 

schopností programu či technologie obecně. Naznačený postup lze pak dále rozvádět 

v jiných vědeckých textech. 

Tato práce ukázala, že kvalitní realistické 3D modely pro virtuální realitu lze vytvářet i na 

základě skutečných GIS dat. Software dokonce nabízí doplnění některých chybějících dat 

na základě procedurálních pravidel, a to takovým způsobem, že uživatel často nepozná 

rozdíl. Bohužel v některých oblastech má stále rezervy, které ale postupně mizí 

s vývojem doplňkových pluginů (např. TerraForm Pro). Pomocí VR headsetů – tedy 

zařízení nabízejících nejintenzivnější pohlcující zážitek z přítomnosti v cizím prostředí, 

dokáže tato technologie zprostředkovat pohledy na vytvořená prostředí z úplně nové 

perspektivy. Virtuální realita tedy má velký potenciál se v budoucnu pevně začlenit do 

pracovních procesů s GIS daty v oboru geomatiky. 
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