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3D modelování měst s využitím 

geoinformačních standardů 

Lukáš HERMAN 

Geografický ústav PřF MU Brno 

3D modelování měst 

• Úvod do problematiky 

• CityGML 

• Historie a vývoj 

• Přehled základních principů 

• Rozšíření a využití 

• Aktuální trendy  

• Datové specifikace INSPIRE 

• Webové služby pro 3D data 

• Praktické ukázky 

Co si představíte pod termínem 

 „3D model města“ ??? 

Russnák, J. (2012): 3D model areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity [dipl. práce]  

Standard CityGML 

• CityGML – jazyk pro 3D modelování měst, založený na 

GML (Geography Markup Language) 3.1.1 a ISO 

standardech  

 

• 2002 – vývoj začíná v SIG 3D 

• 2006 – začalo se diskutovat i v OGC 

• Říjen 2008 – CityGML 1.0 se stává standardem OGC 

• Září / říjen 2011 – vrcholí přípravy nove verze 

• Duben 2012 – OGC schválilo standart CityGML 2.0 

Sémantické modelování 

• Datový model je složen ze sémantických tříd a každé z 

nich je přiřazena jedna, či více tříd geometrických 

Využití ? 

Víceúrovňová reprezentace 

• Pět úrovní detailu (Level of Detail - LoD) 

• Podrobnost se zvyšuje od 2,5D modelu v LoD0 až po 

model budov včetně interiérů v LoD4 

• Se zvyšující se LoD roste počet a složitost 

geometrických prvků a mění se i sémantický obsah 

LOD 1 LOD 2 LOD 3 LOD 4 
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Sémantický (tematický) model 

• Modely terénu 

• Budovy 

• Hydrografie 

• Land use 

• Vegetace 

• Dopravní objekty 

• Městský mobiliář 

• ve verzi 2.0 navíc 

• Mosty  

• Tunely 

Modely terénu 

• GRID (Raster Relief) 

• TIN (TIN Relief) 

• Linie (Breakline Relief) 

• Body (MassPointRelief) 

 

• TIC – Terrein Intersection Curve 

• extent of validity  

Budovy 

• Nepropracovanější 

sémantický model 

• External Reference 

 

Mosty a tunely 

• Nové třídy v CityGML 2.0 

• Sémantika je odvozená z třídy 

Budovy 

 

Topologie 

• Prostorový vztah objektů (např. dotýkají se …) 

• Topologie je v CityGML definováno odlišně než v GML – 

použít je XLink (XML Linking Language) 

• Společná část 2 prvků, které mají topologický vztah, je 

definována jednou (v rámci jedné budovy) a ze sousední je 

na ni odkazováno 

Textury 

• Objekty mohou mít vhled definovaný rastrovými texturami 

• Pro různé úrovně detailů mohou být použity odlišné textury 

• Pro jeden objekt může existovat více variant textur 
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Materiály 

• Objekty mohou mít vhled definovaný také zadáním 

„materiálu“ (tedy světelného chování objektu, de facto 

barvami) 

• Definice materiálů je převzata z formátů COLLADA a X3D 

Rozšíření a využití CityGML I. 

• Realizováno pomocí tzv. ADE (Application Domain 

Extension) – rozšíření zadané XSD šablonou 

 

• FM (Facility Management) a BIM (Building Information 

Modeling) 

• Navigace robotů v interiérech 

• Památková péče 

Rozšíření a využití CityGML II. 

• 3D katastr nemovitostí 

• Hlukové mapování 

• Navigace lodí v přístavech 

Rozšíření a využití CityGML III. 

• Vizualizace dat o povodních 

• Energetická účinnost / náročnost budov 

• „Solarní katastr“ 

Aktuální trendy I. 

• Automatizovaná tvorba 3D modelů – kontrola „správnosti“ 

geometrie – důležitá úprava před dalšími analýzami 

• Tvorba konzistentních (vzájemně srovnatelných) modelů – 

např. určitý objekt, v určitém LOD  konkrétní geometrie 

 

Aktuální trendy II. 

• Integrace s dalšími standardy OGC 
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Webové služby pro 3D data I. 

• WFS (Web Feature Service) – vrací (City)GML = „surová“ 

data se všemi atributy a sémantikou 

• W3DS (Web 3D Service) – vrací 3D grafiku (X3D, KML) = 

geometrická data bez sémantiky a atributů 

• WPVS (Web Perspective View Service) – vrací „pohledy“ na 

3D scénu = rastrová obrázky, ekvivalent WMS 

 

Webové služby pro 3D data II. 

3D a INSPIRE datové specifikace 

• 3D varianta ETRS89 (X, Y, Z nebo B, L, HELIPS) 

• EVRS – European Vertical Reference System 

 

• Téma prostorových dat Budovy (Buildings) 

• Téma prostorových dat Nadmořská výška (Elevation)  

EVRS x národní výškové systémy 

Budovy I. 

• Téma prostorových dat Budovy (v III. příloze) 

• Nepopisuje jen samotné budovy, ale i další objekty 

antropogenního původu (např. hlukové bariéry) 

• Z datového modelu CityGML 1.0 byla použita jen část 

popisující budovy 

• Kromě části CityGML byly při návrhu použity standard ISO 

19152 , datový model LADM (Land Administration Domain 

Model), pro některé číselníky je částečně použita 

klasifikace Eurostatu 

Budovy II. 

 

 

 

 

Jednoduší sémantické 

informace 

Bohaté sémantické 

informace 

2D 

geometrie 

Základní 2D profil Rozšířený 2D profil 

3D 

geometrie 

Základní 3D profil Rozšířený 3D profil 

Sémantické třídy 

Sémantické třídy Několik sémantických tříd 

Několik sémantických tříd 

Geometrie Geometrie 

Dotazy ? 
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Odkazy a ukázky … 

• www.citygml.org 

• www.citygmlwiki.org 

 

http://www.citygml.org/
http://www.citygml.org/
http://www.citygml.org/
http://www.citygml.org/
http://www.citygml.org/
http://www.citygmlwiki.org/
http://www.citygmlwiki.org/
http://www.citygmlwiki.org/
http://www.citygmlwiki.org/
http://www.citygmlwiki.org/

