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VIRTUÁLNÍ MODEL PŘÍSEČNICE
CEEOVÁ, J., ORŠULÁK, T. (2011): Virtual Model of Přísečnice – Informace ČGS, 30,
1, pp. 24–33. – In recent years, geoinformatic/geographical research has focused increasingly on the modeling and visualisation of urban landscapes. The reconstruction of abandoned cities and villages, in connection with the recovery of regional identity, presents a
speciﬁc example of such applications. This paper seeks to improve our understanding of the
history of local regions using modern techniques. Northwest Bohemia is a suitable area for
the application of such techniques, because it has undergone signiﬁcant landscape change,
over the past 70 years. Changes were related to a number of social problems that emerged,
in part, from a lack of regional identity. The paper introduces the process of modeling using the abandoned town of Přísečnice. To create the model, the authors combined multiple
methods from GIS and procedural modeling, which is used in the creation of architectural
models. This research is part of a project involving the regional museum of Chomutov and
ﬁnancially supported by IGA UJEP in Ústí nad Labem.
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Za spolupráci při získávání archivní fotograﬁcké a mapové dokumentace děkujeme Oblastnímu muzeu v Chomutově, Geolabu FŽP UJEP, Eveline Müllerové a Národnímu památkovému ústavu. Za digitalizaci a katalogizaci části fotograﬁí a mapových podkladů studentům
katedry geograﬁe.
Tento článek vznikl v rámci řešení projektu IGA UJEP 2010: 3D vizualizace zaniklé obce
Přísečnice. Autoři tímto děkují za podporu.

Úvod
Virtuální znovuobnovení Přísečnice je interdisciplinárně zaměřený projekt
Centra pro virtuální realitu a modelování krajiny. Projekt částečně přesahuje
geograﬁcký výzkum především do oblasti pokročilé počítačové graﬁky a regionální historie. V tematické části projekt mimo jiné využívá informace z výstavy Eveline Müllerové a výsledky diplomové práce Ceeové (2010). Projekt zobrazuje město a okolní krajinu v podobě z první poloviny 20. století, především
z důvodu dochovaných dobových fotograﬁckých a graﬁckých materiálů, které
byly použity pro vizualizaci města.
Modelové území bylo vymezeno na základě rozšířených hranic města s podmínkou zahrnutí současného zatopeného území. Modelové území tedy tvoří
čtverec o velikosti 5 × 5 km a mimo vlastní město zahrnuje částečně i okolní
terén, který komponuje město do krajiny, a výsledný model tak působí přirozeněji a reálněji (obr. 1).
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Výběr území města Přísečnice jako případové studie byl podmíněn několika
hledisky. Nejdůležitějším činitelem byl zájem původních obyvatel prezentovaný Oblastním muzeem města Chomutov. K rozhodnutí významně přispěla již
částečně vytvořená databáze fotograﬁckých a textových materiálů shromážděná v osobním archivu Eveline Müllerové a archivu muzea. Posledním důvodem byl význam města Přísečnice pro okolní region a zajímavá historie města
z pohledu stavebně-historického vývoje.
Historie
První dochovaná písemná zmínka o městečku Přísečnice pochází z roku
1335 z dokumentu od Jana Lucemburského. Nejstarší osídlení je starší, někteří autoři uvádějí 12. století (Binterová, Děd 2004). Rozvoj území poznamenal
především nález stříbrné rudy, které, do té doby městečku na obchodní stezce
do Saska, dodal celostátní význam a následně vzniklá mincovna razila české
stříbrné groše (Binterová, Děd 2004;
Rak 2003). Město se postupně rozvíjelo1 a rostlo až do začátku 20. století
0
10 20 km
(obr. 2), kdy začalo pravděpodobně
negativně působit tehdejší nepřipojení se k železnici a město postupně
ztrácelo na významu a počtu obyvatel. Tento trend ještě prohloubila
raj
1. světová válka a v roce 1921 měla
ý k
k
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Přísečnice o 40 % obyvatel méně než
Ús
v roce 1900. Za první republiky se
pokles zmírnil díky počínajícímu rozvoji cestovního ruchu a textilnímu
průmyslu a do začátku 2. světové války klesl počet obyvatel pouze o 8 %.
Největším zásah však představoval Obr. 1 – Vymezení modelového území
odsun německého obyvatelstva po vy- Zdroj: autoři
dání Benešových dekretů, kdy došlo
ke ztrátě přes 70 % původních obyvatel. V 60. letech bylo rozhodnuto o vybudování vodní nádrže na území města Přísečnice a zlomek počtu předválečného
obyvatelstva byl přesídlen do okolních vsí a měst v Podkrušnohoří. Spolu se
zánikem a vysídlení města došlo ke stejnému procesu i v okolních sídlech Rusová, Dolina a Kotlina.
Stavba vodní nádrže proběhla v letech 1969–1976 a po dokončení měla
především zajišťovat akumulaci vody pro zásobení severočeské hnědouhelné
oblasti pitnou vodou (Povodí Ohře 2010). Konkrétně se jednalo o města Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří a Most (Rak 2003). Ve stejném období za1

Z hlediska stavebního vývoje je důležité zmínit požár města v roce 1811, který zničil skoro
90 % všech domů ve městě. Rozvoj a bohatství města ovlivnila do jisté míry i záliba obyvatel v hudbě, díky níž se Přísečnice stala známou. Hudební kapely vystupovaly nejen
na různých místech v Evropě, ale po celém světě (např. San Francisco, Buenos Aires,
Peking, Káhira, Bombaj).
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Obr. 2 – Vývoj počtu obyvatel a domů v Přísečnici od poloviny 19. století do zániku v roce
1974 doplněný o křivku vývoje počtu obyvatel v Českých zemích
Zdroj: autoři na základě dat ČSÚ

niklo v okrese Chomutova dalších 27 sídel jako Tušimice, Kyjice, Vysočany aj.,
ale Přísečnice z nich byla největší a nejvýznamnější. Na základě komplexnější
analýzy doby zániku sídel vztažené k okresům v Ústeckém kraji, je zřejmé, že
okres Chomutov byl postižen zanikáním obcí nejvýznamněji. To souvisí s intenzivní změnou původní krajiny, ať již důsledkem povrchové těžby hnědého
uhlí nebo sekundárních dopadů, jakými byly stavby velkých vodních děl Nechranice a Přísečnice. Polovina všech sídel zanikla z důvodu povrchové těžby.
Zdroje dat
Získání podkladových dat bylo provedeno v několika krocích, především ve
vztahu k typu a tematickému druhu získaných dat (obr. 3). Informace o historickém vývoji a geograﬁcké charakteristice oblasti byly extrahovány z několika
základních zdrojů: 1. literatura (publikace vydané Oblastním muzeem v Chomutově); 2. fotograﬁcké materiály (fotograﬁe ve vlastnictví Eveline Müllerové,
Oblastního muzea v Chomutově, Národního památkového ústavu a dostupné
v elektronické podobě na internetu); 3. mapové podklady (reambulované mapy
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Obr. 3 – Zdroje dat pro tvorbu modelu
Zdroj: autoři

3. vojenského mapování zapůjčené laboratoří GEOLAB FŽP UJEP, DMÚ 25
(Digitální model území od VGHMÚř Dobruška), ZABAGED (Základní báze
geograﬁckých dat od ČÚZK Praha), SMO 5 (Státní mapa odvozená v měřítku
1 : 5 000 od ČÚZK) a Ortofoto v měřítku 1 : 5 000 také od ČÚZK).
Tvorba modelu
Hodnocením vývoje krajiny severozápadních Čech se zabývaly práce autorů Balej (2009); Anděl, Jeřábek, Oršulák (2004); Bičík, Anděl, Balej (2009).
Speciﬁckým způsobem sledování vývoje krajiny je tvorba 3D rekonstrukčních
modelů. Vytvoření realisticky vypadajících modelů je cílem mnoha odborných
prací z oborů jako architektura, urbanismus, počítačové hry, ﬁlmová tvorba
a v poslední době i geoinformatiky. Důvodem je především zvýšení výkonu
běžně dostupných počítačů a softwaru, který takovou tvorbu umožňuje. Největší nevýhodou tvorby takových modelů je jejich časová náročnost. Nástrojem
pro zjednodušení a zrychlení práce při zachovaní kvality a podrobnosti modelování může být procedurální modelování, které je však používáno především
pro prostorově rozsáhlá města.
Problematikou modelování městských prostředí se již dříve zabývalo několik autorů: Parish, Müller (2001); Wonka a kol. (2003). Procedurální modelování staví svoji výhodu na základě geometrické podobnosti a dělí složité objekty
na jednoduché geometrické objekty, které se pak opakují. Výsledkem je sice
originální objekt, ale složený z předem vytvořených „prefabrikátů“. Uživatel
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Obr. 4 – Schéma využití nástrojů pro tvorbu modelu města
Pozn.: v bílých rámečcích jsou nástroje a datové struktury, v černých rámečcích jsou výsledky.
Zdroj: Parish, Muller (2001, s. 302)

nezadává přímo tvar objektu, ale způsob jakým bude objekt generován. Výhodou této metody je malý objem zadávaných dat a výsledný objekt lze modiﬁkovat změnou počátečních podmínek. Pro praktické použití procedurálního
modelování si je nutné uvědomit, že uživatel pracuje formou zadávání příkazů
a stanovováním parametrů nutných pro tvorbu konkrétních modelů (Tišňovský 2000).
Pro tvorbu výsledného modelu města byl využit systém CityEngine, který je
schopen modelovat i rozsáhlé městské prostředí pomocí relativně malého souboru kvantitativních údajů a geograﬁckých dat, přitom si však uživatel zachovává
plnou kontrolu nad tvorbou modelu. Pomocí systému CityEngine se výsledný
model tvoří na základě jednoduchých pravidel, které mohou být přizpůsobeny
v závislosti na potřebách uživatelů (Parish, Müller 2001). Dalším významným
hlediskem pro výběr systému byla schopnost CityEngine vytvářet komplexní
model města (tzn. neobsahující pouze zástavbu, ale i přírodní prvky jako stromy, keře) a celý tento model je schopen překrýt přes digitální model reliéfu.
Vybraný systém byl již dříve využit nejenom pro modelování současných
měst (např. Marseille ve Francii) nebo „budoucích“ (např. tzv. superekologické
město Masdar cca 17 km JV od Abu Dhabí), ale také pro rekonstrukci podoby
historických sídel. Nejznámějším mezinárodním projektem je pravděpodobně
3D model starověkého Říma vytvořený na univerzitě ve Virginii v USA. Známé jsou i další modely měst jako Pompeje, mayské město Xkipche v Mexiku,
římské město Sagalassos v Turecku.
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Obecně je tvorba modelu v CityEngine popsána na obr. 4. V našem
případě jsme mimo klasické metody
modelování v CityEngine použili pro
modely budov v centru města jako
podklad přímo vektorovou databázi
půdorysů budov (z důvodu jejich geometrické „individuality“ vzniklé složitým stavebně-historickým vývojem),
ve které již byla začleněna informace
o výšce objektu. Vektorovou databázi
půdorysů budov jsme získali digitalizací a vektorizací ze SMO 5 (Státní
mapa odvozená, 1 : 5 000). Klasickou
metodu jsme používali na okrajové
části města, kde byly pro konstrukci silniční/uliční sítě použity listy
SMO 5 z poloviny 20. století. Mapy
byly získány již digitalizované z archivu ČÚZK v Praze. Následně byly
importovány do systému CityEngine.
Data pro tvorbu modelu rozdělují Obr. 5 – Databáze půdorysů budov rozdělez hlediska věrohodnosti prvky mode- ných do 2 tříd
lu do 2 tříd (obr. 5). V první třídě jsou Pozn.: 1. třída (tmavě šedá) – budovy s dalšími geometrickými a tematickými informazařazeny prvky (objekty budov), pro cemi – urbanistický model; 2. třída (světle
které jsou dostupné prostorové a te- šedá) – blokový model
matické informace o nepůdorysných Zdroj: autoři
tvarech (např. rozměrech a fasádě
budov), nebo jsou tyto informace odvoditelné ze sekundárních zdrojů. Ve druhé třídě jsou prvky, pro které převážně nebyly dostupné jiné informace než
půdorysné (tvar a rozměr). Z důvodu nedostatku informací pro reálné modelování a vizualizaci prvků druhé třídy byla podoba prvků odvozována na základě obdobných prvků v sousedství.
Pro následující krok bylo nutné získat další informace o dílčích objektech.
Tyto informace již nebylo možné, až na výjimky, získat standardním způsobem – např. z architektonických plánů. Pro získání informací o podobě budovy (typ a barva, fasáda, okna) a kvantitativních charakteristik budov (výška,
rozměry jednotlivých částí jako okna, portály) bylo nutné využít archivní fotograﬁcké zdroje v kombinaci s dochovanými plány zámku, radnice, kostela
a několika dalších budov. Takto vytvořená databáze obsahovala cca 200 prvků
zástavby rozdělených, jak již bylo zmíněno, do 2 tříd. Posledním krokem bylo
přiřazení fasád a dalších prvků a následné modelování města.
Výše uvedený postup modelování města systémem CityEngine byl v průběhu
doplněn o další kroky, které byly nezbytné pro modelování jednotlivých budov
(obr. 6). Před modelováním budov bylo nutné provést průzkum pro získání co
nejširší fotograﬁcké, textové, popř. video dokumentace. Následně byla provedena katalogizace fotograﬁckých a textových podkladů. Fotograﬁcké podklady
byly v případě analogové podoby digitalizovány a byly prostorově lokalizovány
(přiřazovány k jednotlivým částem zástavby) na základě plánu obsahujícího
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Obr. 6 – Pracovní prostředí CityEngine s ukázkou bloku budov v Přísečnici
Zdroj: autoři

Obr. 7 – Zdrojové podklady pro tvorbu digitálního modelu reliéfu (vlevo: mapa 3. vojenského
mapování (1878); střed: vektorizované vrstevnice z mapy 3. vojenského mapování; vpravo:
vrstevnice z Digitálního modelu území DMÚ 25).
Zdroj: autoři

popisná čísla objektů. K daným objektům zástavby byla mimo obrazové informace také přidána informace o geometrické charakteristice budovy.
Pro druhou hierarchickou úroveň modelu byl vytvořen digitální model krajiny, výškově ukotvený na modelu terénu, který tvoří základní podklad pro
všechny vrstvy. Model byl vytvořen z vrstevnic s 5metrovým rozestupem a výškových bodů georeferencovaného reambulovaného 3. vojenského mapování.
GRID model byl generován v prostředí ArcGIS za využití metody „topo to raster“. Model byl vytvořen pro území vymezené čtvercem o velikosti 6 × 6 km
(obr. 7), který byl následně oříznut na velikost 5 × 5 km.
Výsledný rekonstrukční model krajiny je tvořen modelem reliéfu, na kterém jsou modelovány další části jako vodní toky a plochy, zástavba a rostlinný
kryt. Výsledný model krajiny má tři hierarchické úrovně a 2 časové úrovně
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Obr. 8 – Proces tvorby modelu města
Zdroj: autoři

Obr. 9 – Ukázka části modelu města
Zdroj: autoři

(obr. 8). Časové úrovně zobrazují území v době maximálního územního rozsahu a po zatopení. Hierarchické úrovně jsou rozlišeny podrobností rekonstrukčního modelu. Nejpodobnější úroveň tvoří budovy v centru města, pro které byl
procedurálním modelováním vytvořen urbanistický model (obr. 9). Zbylá část
zástavby je v současnosti tvořena blokovým modelem. Třetí hierarchická úroveň je tvořena digitálním modelem reliéfu, na kterém jsou položeny tematické
vrstvy (lesy, využití území atd.).
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Závěr
Lze konstatovat, že výsledky získané pomocí navrženého procesu tvorby
modelu města (obr. 8) jsou uspokojující z hlediska splnění cíle. Proces je vhodně koncipovaný a především procedurální modelování se ukázalo vhodným nástrojem pro tvorbu modelu i menšího sídla, jako je zaniklá Přísečnice. Hlavním
přínosem procedurálního modelování je implementace částečné automatizace
do tvorby modelu města.
Model města a blízkého okolí bude dále zpřesňován a postupně doplňován dle rychlosti a kvality získávání dalších tematických informací. Práce na
projektu nekončí vytvořením modelu města v podobě, která je prezentována
v našem textu Tato pilotní část bude podkladem k další fázi, kde již budou
pro konkrétní budovy ve městě vytvořeny podrobné architektonické modely
na základě dochovaných analogových plánů uložených v archivu Národního
památkového ústavu.
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