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Assessment of Visibility for the Planned High-Rise Buildings – Prague Eye
Towers
The aim of the article is to assess the visibility of the planned high-rise buildings –
Prague Eye Towers in Prague. Commonly used methods either do not provide sufficient information about visibility (viewshed analysis) or the results cannot be spatially
evaluated (photomontages and 3D visualizations). However, extended viewsheds and
reverse viewsheds can provide appropriate results that can be spatially evaluated to
assess the visibility of planned buildings from important lookout places, including the
neighbourhood of the building. The study utilised open data provided by © IPR Praha
– digital surface model, digital terrain model, relative heights of buildings and the
current status of land use. Based on these datasets, two extended viewsheds of
planned buildings are determined to analyse the significance of a building over the
local horizon including the visible part of the building. The obtained results are used
for assessment of visibility of planned buildings and can be also utilised in further
urban planning applications. The article shows how the visibility of buildings can be
assessed and their impact on a city evaluated.
Key words: visibility, viewshed, extended viewshed, lookout points, high-rise
building, GIS, Prague

ÚVOD
Analýza viditelnosti je jednou z důležitých metod využívaných v krajinném a
územním plánování. Potenciálních aplikací je celá řada, přičemž mezi nejčastěji
využívané se řadí hodnocení viditelnosti staveb. Zejména vertikálně výrazné stavby
(výškové budovy, větrné elektrárny nebo vysílače) mají výrazný vizuální dopad
(Wrózynski et al. 2016). Problematika narušení horizontů a celkový vliv na panoramata měst patří mezi často diskutovaná témata jak mezi odbornou, tak i laickou
veřejností zejména u výškových staveb, které jsou ve fázi návrhu či přípravy realizace. Příkladem může být např. stavba Šantovka Tower v Olomouci (Taševská
2013), ale podobná diskuze provází většinu plánovaných výškových staveb nejen
na území České republiky. Málokdy je ale taková diskuze podpořena skutečnými
analýzami, které by viditelnost stavby objektivně hodnotily a kvantifikovaly, a to
zejména z hlediska prostorového. Základní otázkou samozřejmě je, odkud bude
plánovaná stavba viditelná. Nicméně neméně důležitou otázkou je i to, jak, respektive nakolik bude daná stavba viditelná a výrazná (Rød a van der Meer 2009 a
Wrózynski et al. 2016).
Rød a van der Meer (2009) zmiňují dvě metody, které se nejčastěji využívají
pro hodnocení viditelnosti staveb. V architektuře a příbuzných oborech se obvykle
pracuje s fotografiemi a fotomontážemi, které zobrazují danou či plánovanou stavbu v již existující krajině. Wrózynski et al. (2016) tento přístup ještě dále rozpracovali a využívají pro hodnocení viditelnosti vizualizace vytvořené ze 3D modelů
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krajiny. V případě environmentálních aplikací se pro hodnocení viditelnosti často
používá operace „viewshed“, implementovaná v geografických informačních systémech (GIS). Předností fotomontáží je celkové hodnocení viditelnosti. Lze z nich
získávat poměrně komplexní představu o viditelnosti zájmové stavby, ale jejich
tvorba je poměrně časově náročná a také poskytují informaci o viditelnosti pouze
z jednoho pohledového bodu (Rød a van der Meer 2009). Pro zhodnocení viditelnosti stavby z jejího okolí je tedy potřeba sestavit sadu fotomontáží, které budou
zobrazovat viditelnost zájmové budovy z různých lokalit v jejím okolí, čímž dochází ke značnému nárůstu nákladů (časových i finančních) na provedení takovéto
analýzy viditelnosti. Tento problém řeší využití 3D modelů krajiny pro modelování
viditelnosti, které umožňuje automatizované vytvoření většího množství pohledů
na zájmovou stavbu (Wrózynski et al. 2016). Nevýhodou těchto pohledů na zájmovou stavbu je absence kvantitativního zhodnocení viditelnosti, které lze provádět
jedině až dodatečně na základě vytvořených obrazů. Také není možné zpracovávat
tyto výsledky jednoduše jako prostorové analýzy.
Naproti tomu analýza viditelnosti v GIS (funkce viewshed) je poměrně časově
nenáročná za předpokladu, že jsou dostupná nezbytná data. Výsledkem je potom
prostorová analýza viditelnosti stavby (Rød a van der Meer 2009). Zásadní nevýhodou takto vypočtené viditelnosti je booleovská povaha výsledku (Fisher 1996b).
Fisher (1996a) zmiňuje, že pro hodnocení viditelnosti není obvykle postačující poskytnutí informace, odkud je nebo není cílový objekt viditelný. Hlavním důvodem,
proč není booleovská viditelnost dostačující, je fakt, že otázky spojené s viditelností mohou být výrazně komplexnější než otázka, na kterou viewshed odpovídá. Zatímco viewshed poskytuje kvalitativní zhodnocení viditelnosti, pro komplexní hodnocení viditelnosti jsou mnohem důležitější informace kvantitativní. Je zřejmé, že
z hlediska územního plánování je odpověď na otázku „Jaká výšková část budovy je
viditelná z lokality X?“ či „Jak výrazně je budova viditelná z lokality X?“ výrazně
více informativní než odpověď na otázku – „Je budova viditelná z lokality X?“.
Ve snaze překonat zmiňovaný problém booleovské povahy analýzy viditelnosti
implementované v GIS navrhlo několik autorů tzv. „rozšířené viditelnosti“ (Fisher
1996a, van Kreveld 1996 a De Floriani a Magillo 2003). Tyto rozšířené viditelnosti, např. rozdíl výšek k lokálnímu horizontu (Fisher 1996a), nabízí znatelně více
využitelné informace o skutečné povaze viditelnosti. Těchto rozšířených viditelností existuje celá řada, přičemž každá nahlíží na problematiku viditelnosti z jiného
úhlu a zodpovídá jinou otázku spojenou s viditelností. Shrnutím a podrobným popisem rozšířených viditelností se zabýval např. Caha (2015). Rozšířené viditelnosti
přesunují problematiku analýzy viditelnosti z metod kvalitativních mezi metody
kvantitativní.
V současnosti nejsou rozšířené viditelnosti implementovány v žádném častěji
využívaném GIS, což znamená, že uživatelé mají k dispozici pouze viewshed jako
jedinou příbuznou náhražku. Tento problém zmiňuje již Fisher (1996a), naneštěstí,
za dvacet let, které uplynuly od publikace jeho výzkumu, nedošlo v oblasti implementace rozšířených viditelností v GIS k žádnému výraznému posunu. Nedostupnost vhodnějších a komplexnějších nástrojů, než je zmiňovaný viewshed, vede ke
vzniku studií (např. Rød a van der Meer 2009, Hlavatá a Oťaheľ 2010 a Wrózynski
et al. 2016), kde autoři opakovaně používají nástroj viewshed s různým nastavením
(zejména výška cílového bodu, ale i jiné), aby získali více informací o viditelnosti
a její povaze, které dále využívají pro prostorovou analýzu viditelnosti. Případné
použití rozšířených viditelností by přitom poskytlo potřebnou informaci nejen přes76
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něji, ale i rychleji, a navíc by bylo možné získané informace o viditelnosti dále
zpracovávat.
Cílem této práce je prezentovat využitelnost rozšířených analýz viditelnosti,
jako nástroje pro zhodnocení viditelnosti výškových staveb a jejich dopadů na krajinu. Uvedené analýzy lze použít jak pro hodnocení existujících staveb, tak i pro
stavby plánované. Využití těchto analýz tak poskytuje možnost ověřit dopad stavby
na významné výhledy či panoramata dříve, než dojde k jejich pozměnění výstavbou. Tyto analýzy mohou napomoci nejen při hodnocení konkrétní stavby, ale lze
je využít i v rámci územního plánování pro vytváření teoretických scénářů a hodnocení dopadů těchto scénářů na viditelnosti. Případovou studií jsou v tomto článku plánované výškové budovy Eye Towers v Praze.
ANALÝZA VIDITELNOSTI V GIS
Obvyklá podoba analýzy viditelnosti určuje, které části povrchu, nad nímž je
analýza viditelnosti počítána, jsou z pozorovacího bodu viditelné. Tuto základní
podobu analýzy viditelnosti lze obvykle najít v modulu nazvaném viewshed (např.
GRASS GIS, ArcGIS). Termín analýza viditelnosti a viewshed jsou (alespoň
v rámci GIS) natolik propojené, že jsou často vnímány jako synonyma (Rød a van
der Meer 2009). Ve skutečnosti je ale viewshed pouze jednou, a to tou nejméně
informativní, z širokého spektra potenciálních analýz viditelnosti. Analýzy viditelnosti přitom zahrnují mnoho jiných druhů viditelnosti, například násobné viditelnosti, kumulativní viditelnosti, rozšířené viditelnosti a reverzní viditelnosti.
Právě poslední zmíněný typ analýzy, takzvaná reverzní (obrácená) viditelnost,
je pro praktické aplikace v územním a krajinném plánování jednou z nejdůležitějších. Termín představil Fisher (1996a), aby popsal situaci, kdy nehodnotíme viditelnost z bodu do okolí, ale hodnotíme, odkud bude vidět zájmový bod. Vzniká tak
obrácená (reverzní) viditelnost. Za specifických předpokladů, které zahrnují zejména vertikální odsazení jak pozorovacího, tak i cílového bodu od povrchu, mohou
být klasická a reverzní viditelnost shodné. Tento fakt má za následek, že i v praktických studiích je možné využít nástroj viewshed pro hodnocení reverzní viditelnosti (Rød a van der Meer 2009, Hlavatá a Oťaheľ 2010, Klouček et al. 2015 a
Wrózynski et al. 2016). Nicméně je třeba brát v potaz, že viditelnost obecně reciproká být nemusí (Fisher 1996a). V případech, kdy chceme získávat doplňující
informace o viditelnosti, je pak naprosto nezbytné rozlišovat mezi klasickou a reverzní viditelností, neboť jak ukazuje příklad na obr. 1, už při výpočtu vertikálního
pozorovacího úhlu není získaná informace shodná.
V praxi naráží reverzní viditelnost na stejný problém jako dříve zmíněné rozšířené viditelnosti, a tím je absence praktických implementací. I zde je implementace
nástroje viewshed jedinou příbuznou alternativou (Fisher 1996a). Ve zmíněných
praktických studiích tak dochází k výpočtu viditelnosti, kde cílový bod, jehož viditelnost je řešena, slouží jako bod rozhledový, namísto výpočtu reverzní viditelnosti.
Problematické není ani tak využití klasické viditelnosti namísto viditelnosti reverzní, pokud jsou splněny nezbytné předpoklady, aby viditelnost byla reciproká, ale
spíše automatické předpokládání, že viditelnost je reciproká. Nicméně pro komplexnější hodnocení viditelnosti, např. v podobě rozšířených viditelností, již této
záměny využívat nelze. Při výpočtu rozšířených viditelností je tedy nezbytné rozlišovat mezi jejich klasickou a reverzní variantou.
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Obr. 1. Srovnání dvou pozorovacích úhlů mezi pozorovateli A a B.
Zatímco úhel α je kladný (nad rovinou pozorovatele), úhel β je záporný (pod rovinou pozorovatele).
Ani velikost obou úhlů není shodná, jedná se o úhly doplňkové.

Analýza viditelnosti je velice citlivá na kvalitu a přesnost používaných dat.
Touto problematikou se zaobírala řada autorů např. Fisher (1996b) nebo Klouček et
al. (2015). Přestože, dřívější studie využívaly k výpočtu viditelnosti prosté modely
terénu (DEM), je zejména pro analýzy viditelnosti ve městech nezbytné využívat
modely povrchu (DSM), které zahrnují nejen terén, ale i další elementy (zejména
vegetace a stavby), které viditelnost výrazně ovlivňují. Pro vypovídající analýzu
viditelnosti je potřebná nejen odpovídající vertikální přesnost DSM, ale i jeho horizontální rozlišení, které by nemělo přesáhnout dva metry, aby byl schopen postihnout v dostatečném detailu budovy a vegetaci (Hlavatá a Oťaheľ 2010). Klouček
et al. (2015) prakticky demonstrovali, že nejvhodnějším zdrojem dat pro analýzy
viditelnosti jsou DSM založené na LiDaR-ovém (Light Dectection and Ranging)
snímaní povrchu. Pokud taková data nejsou pro zájmové území dostupná, je nezbytné DEM rozšířit o výškové modely budov a vegetace, jinak výrazně klesá důvěryhodnost vypočtených analýz viditelnosti.
Výpočet rozšířených viditelností
Při výpočtu rozšířených viditelností, i rozšířených reverzních viditelností, lze
vycházet z existujících algoritmů a postupů popsaných v literatuře či případně
v implementovaných v open-source software. Algoritmů pro výpočet viditelností
existuje celá řada, jejich popisu se detailně věnovali De Floriani a Magillo (2003).
Lze vymezit dvě hlavní dělení algoritmů: a) podle způsobu výpočtu viditelnosti,
b) dle typu podkladových dat. Podle způsobu výpočtu lze algoritmy rozdělit na ty,
které využívají pro vymezení viditelnosti linii pohledu (ang. line-of-sight, zkratka
LoS) a ty, které určují viditelnost bez využití LoS. S ohledem na to, že většina doplňkových informací o viditelnosti se získává z LoS (Fisher 1996a a van Kreveld
1996), jsou pro potřeby této práce důležité zejména první zmíněné algoritmy. Navíc algoritmy, které nevyužívají LoS, je výrazně problematičtější upravit tak, aby
poskytovaly doplňkové informace o viditelnosti. Podle podkladových dat lze vymezit algoritmy pracující s datovou strukturou TIN (triangulated irregular
network); (Nagy 1994), ale mnohem častěji je implementována a využívána varianta pracující s rastrovou datovou strukturou modelu povrchu (Fisher 1993 a 1996a,
van Kreveld 1996, Hernández et al. 2004, Caha a Rášová 2015 a Klouček et al.
2015). S ohledem na zmíněný fakt bude pro potřeby této práce uvažována implementace analýzy viditelnosti využívající LoS a rastrovou datovou strukturu.
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V rámci algoritmu pro výpočet viditelnosti existují dva hlavní kroky. Prvním je
odvození výšek z modelu povrchu a tím získání LoS, druhým krokem je potom na
základě získané LoS výpočet viditelnosti nebo jiné charakteristiky viditelnosti
(Fisher 1993). Postup odvození výšek je klíčový pro vymezení viditelných částí
povrchu. Tento krok může být zásadní zejména s ohledem na problémy, které může
způsobit naivní implementace získání LoS z rastru, popsaná Deanem (1997). Fisher
(1993) provedl studii, při nichž vymezil různé možnosti implementace získání LoS
z modelu povrchu. Z jím prezentovaných řešení se jako nejvhodnější jeví tzv.
„triangulace gridu“ (Fisher 1993), která je s drobnými odchylkami implementována
v GRASS GIS (Haverkort et al. 2009). Tato implementace zahušťuje diskrétní
strukturu gridu o výškové body v rozích buněk, které vznikají jako vážený průměr
čtyř buněk, které se v tomto rohu potkávají. A následně jsou body pro LoS získávány jako vážené průměry mezi výškou středu buňky a příslušným rohem buňky
(obr. 2).

Obr. 2. Schéma získávání linie viditelnosti bodu z gridu

Linie pohledu se pak skládá z bodů Pi kde iϵ1, … , n, se specifickou výškou Pie,
jejíž postup určení je popsán výše, a vzdáleností Pid od pozorovacího bodu. Součástí LoS jsou také pozorovací bod V s výškou V e a cílový bod Pt, který má výšku
Pte a vzdálenost Ptd od V. Výšky Ve i Pte v sobě již zahrnují případné odsazení
těchto bodů nad terénem. Z těchto základních informací lze získat mnoho doplňujících informací o viditelnosti, mimo jiné například existenci, vzdálenost a výšku
horizontů (horizonty na LoS značíme jako H) nacházejících se mezi pozorovatelem
a cílem (Caha a Rášová 2015). Pro potřeby výpočtů rozšířených viditelností v této
práci je důležitý nejvyšší horizont nacházející se mezi pozorovacím a cílovým bodem, neboť vůči němu posuzujeme obě počítané charakteristiky. Při získávání LoS
z gridu dochází k rozčlenění na klasickou a inverzní viditelnost, podle toho, jestli je
fixním bodem na rastru bod pozorovací nebo cílový.
Druhým krokem při výpočtu jak booleovské, tak i rozšířené viditelnosti je analýza LoS. Ta je založena v prvním kroku na výpočtu pohledových úhlů Piα mezi
pozorovacím bodem a všemi ostatními body. Tento úhel se vypočte jako:
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Na základě znalosti těchto úhlů lze určit viditelnosti cílového bodu (Ptα je větší
než všechny ostatní Piα) a také lze počítat další charakteristiky viditelnosti. Pakliže
víme, který z bodů na LoS je nejvyšším horizontem (značíme ho) mezi V a Pt pak
můžeme vypočítat:

kde PtΔα je rozdíl pohledových úhlů mezi cílovým bodem a lokálním horizontem,
výsledek je prezentován ve stupních. Tento typ rozšířené viditelnosti umožňuje
hodnotit vztah cílového bodu a lokálního horizontu. Kladná hodnota znamená, že
bod leží nad horizontem a je pro pozorovatele viditelný. Záporná hodnota naopak
udává, jak „hluboko“ pod horizontem se cílový bod nachází. V případě, kdy se mezi V a Pt nenachází žádný horizont, pak výsledku přiřazujeme hodnotu 90+Ptα, což
odpovídá pohledovému úhlu od povrchu pod pozorovatelem.
Dalším typem rozšířené viditelnosti, která je vhodná pro hodnocení budov, je viditelná vertikální část cíle. Tu vypočteme jako:

kde PtΔe je viditelná výška cíle v metrech měřená od vrcholku směrem dolů. Kladná hodnota odpovídá viditelné výšce cílového bodu. Záporná hodnota naznačuje,
o kolik by musel být cílový bod výše, aby byl pro pozorovatele viditelný. V případě, kdy se mezi V a Pt nenachází žádný horizont, pak výsledku přiřazujeme fixní
hodnotu x, která odpovídá nejvyšší možné viditelné výšce. V případě budov x odpovídá výšce budovy. Tato rozšířená viditelnost poskytuje informaci o tom, jaká
část cílového bodu bude viditelná. Lze tak například zhodnotit, bude-li z budovy
viditelná pouze střecha nebo i část její fasády, či případně kolik pater bude viditelných.
Tyto dvě rozšířené viditelnosti – rozdíl pohledových úhlů mezi cílovým bodem a
lokálním horizontem a viditelnou vertikální částí cílového bodu – jsou vhodnými
indexy pro hodnocení viditelnosti budov. Poskytují základní přehled toho, jak dobře je cílový bod viditelný. Vizualizace výpočtu obou charakteristik je na obr. 3.

Obr. 3. Vizualizace výpočtu obou rozšířených viditelností
Zájmovým bodem je P8
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VIDITELNOST PLÁNOVANÝCH BUDOV EYE TOWERS
Plánovaný komplex dvou výškových budov Prague Eye Towers se má nacházet
v pražské části Chodov poblíž dálnice D1. Lokalizace je podrobněji zobrazena na
obr. 4 a 5. Budovy s plánovanými výškami 138,8 (152,6 včetně telekomunikační
antény) a 127 metrů navrhlo studio CMC architects, a. s. (Office Star Five 2013).
Mělo by se jednat o nejvyšší budovy v ČR.

Obr. 4. Lokalizace Eye Towers v rámci pražských městských částí a vymezení dvou
zájmových oblastí

Vzhledem k tomu, že přesná prostorová lokalizace obou věží není nikde přesněji uvedena, byl zvolen jako referenční bod nacházející se uprostřed plochy, na níž
se budou obě budovy stavět (obr. 5). Výška objektu byla specifikována na základě
informace o plánované výšce (Office Star Five 2013) na 138,8 metrů nad terénem.
Pro viditelnost zde považujeme za podstatnou samotnou budovu, respektive její
střechu, nikoliv anténu, která se bude na střeše nacházet. Důvodem, proč neuvažujeme pro analýzy viditelnosti anténu, která by se měla na budově nacházet, je její
nevýrazný horizontální rozměr v porovnání se samotnou budovou. Z větší vzdálenosti bude anténa patrně pro většinu pozorovatelů jen obtížně zaznamenatelná.
Takto vymezený bod slouží jako cílový v následujících analýzách viditelnosti.
V případě, že by byla známá přesná lokalizace plánované budovy, bylo by možné
pro analýzy viditelnosti využít více bodů nacházejících se na obvodu budovy, což
by vedlo k realističtějšímu hodnocení viditelnosti. Takovýto rozklad budovy na
důležité body pro hodnocení viditelnosti prezentovali např. Yu et al. (2016).
Nicméně pro primární hodnocení viditelnosti plánované stavby je využití jednoho
referenčního bodu dostačující. Ve všech následujících analýzách má pozorovatel
výšku 1,7 metru nad modelem povrchu, který byl využíván pro výpočet viditelnosti. Při hodnocení viditelnosti plánované výškové budovy pro pozorovatele považu81
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jeme za klíčové dva parametry: viditelnou výškovou část budovy a výraznost vystupování její viditelné části nad horizont.

Obr. 5. Lokalizace plochy plánované výstavby
(zdroj podkladové mapy: OpenstreetMap © 2016)

Pro hodnocení viditelnosti plánované stavby byla zvolena dvě zájmová území
(obr. 4), větší o poloměru 10 km od plánované výstavby a menší o poloměru 2 km.
Pro větší zájmové území byla hodnocena viditelnost cílového bodu z významných
vyhlídkových bodů, tak jak je specifikují Územně analytické podklady hlavního
města Prahy – Příloha 11/11 (Útvar hlavního města Prahy 2008). Vyhlídkových
bodů je v dokumentu specifikováno 323, z nichž 200 se nachází blíže než 10 km
k místu výstavby Eye Towers. Limitní vzdálenost 10 km byla zvolena na základě
studie Wrózynského et al. (2016), neboť za touto vzdáleností nejsou stavby již pro
pozorovatele za obvyklých podmínek rozlišitelné. Garnero a Fabrizio (2015) uvádí
různé možnosti výpočtu viditelnosti objektu, z nichž některé specifikují budovu
viditelnou z mnohem větších vzdáleností, nicméně limitujícím faktorem je obvykle
atmosférická viditelnost. Průměrná měsíční atmosferická viditelnost ve městě (ve
zmiňované studii se konkrétně jedná o Turín) se pohybuje mezi 6 a 13 km (Garnero
a Fabrizio 2015), tudíž lze hodnotu 10 km považovat za odpovídající.
Pro zájmové území o poloměru 2 km okolo plánované stavby byly rozšířené
analýzy viditelnosti počítány jako reverzní viditelnosti, tak jak je v GIS pro viditelnost obvyklé tj. pro každý pixel gridu. Zde byl prostorový rozsah zvolen tak, aby
bylo možné výsledky vhodně graficky prezentovat pro celé zájmové území
v dostatečném detailu. Ze zájmového území byly odfiltrovány tři typy ploch, na
které se pozorovatel běžně nemůže dostat, nebo je pro něj nemožné z nich pozorovat zájmový bod. Za prvé to byly střechy budov, které byly filtrovány na základě
datové sady relativních výšek budov. Dále byly odstraněny plochy klasifikované
v současném stavu využití území jako lesy, lesoparky a opuštěné sady, ze kterých
obecně nelze předpokládat dobrou viditelnost. Na základě rozdílu DSM a digitálního modelu terénu pak byla odstraněna třetí kategorie ploch, a to plochy, kde byl
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tento rozdíl větší než 1,5 metru. Tyto plochy odpovídají ve většině případů vegetaci
(zejména keře a stromy), která nespadá do výše zmíněné klasifikace. Jedná se například o stromy v zahradách či podél cest.
Data
Pro potřeby případové studie byla využita data poskytovaná “© IPR Praha” (www.geoportalpraha.cz), jedná se o otevřená data s licencí CC BY-SA 4.0.
Pro analýzy viditelnosti byl využit Digitální model povrchu poskytovaný v rastrovém formátu GeoTIFF, který má prostorové rozlišení jeden metr. Data jsou
v souřadnicovém systému S-JTSK, výška povrchu je uváděna v metrech s přesností
na 6 desetinných míst. Dle poskytovaných metadat je revize datové sady prováděna
dvakrát ročně, přičemž poslední změny byly provedeny 1. července 2015. Tento
model povrchu tvořil hlavní datovou sadu pro výpočet viditelností.
Pro doplnění a zpřesnění výpočtu viditelnosti zejména z blízkého okolí stavby
byly jako doplňkové sady použity digitální model terénu, relativní výšky budov a
současný stav využití území. Všechny tyto datové sady jsou volně dostupné na výše zmíněném portále.
Jako další byla využita data o významných vyhlídkových bodech, jak je specifikují Územně analytické podklady hlavního města Prahy – Příloha 11/11 (Útvar
hlavního města Prahy 2008). Tyto vyhlídkové body jsou řazeny do tří kategorií: a)
celoměstský význam, b) nadmístní význam, c) místní význam. Specificky jsou vymezeny body, které jsou významné pro pohledový horizont historického jádra. Při
hodnocení viditelnosti budeme s těmito kategoriemi pracovat a v jejich rámci viditelnost hodnotit.
Jedinou úpravou DSM, která byla provedena, bylo odstranění stávající zástavby
v místě plánované výstavby, aby nedošlo k ovlivnění vypočtených viditelností.
Tento krok byl proveden tak, že v lokalitě vymezené na obr. 5 byla data DSM nahrazena hodnotami z digitálního modelu terénu.
Hodnocení viditelnosti z významných vyhlídkových bodů
Jak již bylo dříve zmíněno, v okolí 10 km od Eye Tower se nachází celkem 200
významných vyhlídkových bodů. Z těchto 200 bodů má 99 bodů hodnotu celoměstského významu, 41 bodů má hodnotu nadmístního významu, 37 bodů je místního významu a zbylých 23 bodů buď nemá význam uveden, nebo má uveden význam, který neodpovídá klasifikaci popsané v legendě k datům (Útvar hlavního
města Prahy 2008). Celkem 50 bodů je hodnocených jako body významné pro pohledový horizont historického jádra.
Základní informaci o viditelnosti nebo neviditelnosti cílového bodu z pozorovacích bodů, lze získat v softwaru ArcGIS za využití nástrojů Construct Sight Lines a
Line of Sight (obr. 7). Poskytuje pouze informaci, zdali je cílový bod viditelný nebo ne, či případně, které části LoS jsou pro pozorovatele viditelné. Nicméně nelze
z LoS získat žádné doplňkové informace (rozšířené viditelnosti). Pouze je možné
pro konkrétní LoS konstruovat profil. Ukázka profilu pro vyhlídkový bod s ID 51
(lokalita Evropská na Bořislavce) je zobrazen na obr. 6. Je důležité poznamenat, že
tento profil nese všechny nezbytné informace k výpočtu rozšířených viditelností.
Lze v něm jednoduše identifikovat horizonty, na jejichž základě lze počítat charakteristiky viditelnosti, i další složky LoS. Bohužel v rámci software ArcGIS není
možné žádné pokročilejší zpracování těchto dat.
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Obr. 6. Ukázka LoS profilu zkonstruovaného v programu ArcGIS pro bod s ID 51
Černé části profilu jsou pro pozorovatele viditelné, šedé naopak neviditelné.

Obr. 7. Konstrukce LoS pro pozorovací body v software ArcGIS
V obrázku je vyznačen zájmový bod s ID 51.

Pro potřeby tohoto výzkumu byl vytvořen program, který umožňuje extrakci
LoS na základě určení pozorovacích bodů, cílového bodu a modelu povrchu. Nad
získanými LoS pak lze provádět výpočty rozšířených viditelností popsané výše
v textu. Takto získané výsledky byly použity pro hodnocení viditelnosti mezi významnými vyhlídkovými body a lokací Eye Towers.
Z celkového počtu 200 vyhlídkových bodů je cílový bod Eye Towers ze 127
bodů neviditelný a ze 73 bodů viditelný. Budeme-li uvažovat pouze body hodnocené jako významné pro pohledový horizont historického jádra, pak je cílový objekt
viditelný z 15 z celkových 50 významných bodů. Takováto základní statistika poskytuje určitou představu o viditelnosti cílového objektu, ale neumožňuje její výraznější hodnocení.
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Podrobnější vyhodnocení je možné až v případě vypočtených rozšířených viditelností, konkrétně úhlovému rozdílu k lokálnímu horizontu a rozdílu výšek od lokálního horizontu. Základní statistické charakteristiky pro všech 200 bodů kategorizované podle hodnoty (významu) vyhlídkového bodu a viditelnosti jsou shrnuty
v tab. 2. Z tabulky je zřejmá řada údajů, např. že neexistuje výraznější rozdíl, pokud porovnáváme mediány viditelné části budovy (výšku) mezi třemi kategoriemi
bodů (hodnoty 93,9; 88,3 a 89,8 metrů), ale odlišují se body, které nemají kategorii
určenou (hodnota pouze 63,1 metrů). V podstatě identický závěr můžeme učinit na
základě mediánů rozdílu pohledových úhlů pro viditelné body. Prostorovou vizualizaci obou zmíněných charakteristik najdeme na obr. 8.
Tab. 1. Deset nejvýznamnější vyhlídkových bodů, podle viditelné výšky cíle a rozdílu
pohledových úhlů
Deset nejvýznamnějších bodů podle
viditelné výšky cíle
Pořadí

Deset nejvýznamnějších bodů podle
rozdílu pohledových úhlů
Rozdíl
Význam
vyhlídkových pohledových úhlů
(stupně)
bodů

ID bodu

Význam
vyhlídkových
bodů

Viditelná
výška cíle
m)

ID bodu

1

191

2

135,6015

115

2

5,8723

2

124

1

130,2173

124

1

4,5722

3

254

1

130,0252

149

n

2,9395

4

268

1

124,7706

148

3

2,9181

5

202

3

124,4543

136

2

2,7508

6

149

n

123,4522

157

1

2,4961

7

17

1

123,3950

165

2

2,1407

8

148

3

122,6554

166

3

1,9907

9

4

1

122,3058

167

3

1,9628

10

43

1

119,6318

181

1

1,3047

Hodnoty jsou kódovány jako celoměstský význam (1), nadmístní význam (2), místní význam (3), neurčeno (n).
Hodnoty rozdílů úhlů jsou uváděny ve stupních, hodnoty rozdílů výšek pak v metrech.

Největší část budovy Eye Towers bude viditelná z bodů nacházejících se severovýchodně od cílového bodu. Zde se nachází celkem 7 bodů, z nichž je vidět více
než 120 výškových metrů Eye Towers. Výrazná část budovy je viditelná také
z bodů s ID 17 (Strahovský stadion) a 4 (Hrad – Malinského vyhlídka), kde v obou
případech bude možné vidět více než 120 výškových metrů plánované stavby. Jen
těsně pod hranicí 120 viditelných metrů se pak nachází body s ID 3 (Hrad – rampa)
a 43 (Kinského zahrada – cesta). Alespoň 100 metrů budovy je celkem vidět z 29
bodů. Deset nejvýznamnějších vyhlídkových bodů, podle viditelné výšky cíle, je
uvedeno v tab. 1.
Nejvýrazněji pak bude budova vystupovat nad lokální horizont při pohledu
z vyhlídkových bodů s ID 91 (Přátelství) a 100 (pod Lochkovem), s výškou 5,9
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respektive 4,6 stupně nad lokálním horizontem. U těchto dvou vyhlídkových bodů
bude vidět 83,5 respektive 130,2 výškových metrů stavby. Nicméně oba zmíněné
body se nachází poměrně blízko plánované budovy, což vede k výraznějšímu vystupování cílového bodu nad horizont. Zatímco vyhlídkové body 17 a 4 se nachází
téměř na okraji vymezeného desetikilometrového okolí a rozdíl pozorovacího úhlu
k horizontu je u nich tak výrazně nižší, pouze 0,82 respektive 0,79 stupně. Tab. 1
shrnuje deset vyhlídkových bodů, pro něž cílová stavba vystupuje nejvýrazněji nad
horizont.

Obr. 8. Vizualizace viditelné části cíle v metrech a rozdílu pohledových úhlů mezi
cílem a lokálním horizontem

Při statistickém zpracování dat nebyla nalezena žádná závislost mezi vzdáleností vyhlídkového bodu od cílového bodu nebo nadmořskou výškou vyhlídkového
bodu a třemi studovanými typy viditelností – tj. booleovská viditelnost, rozdíl pohledových úhlů k lokálnímu horizontu a viditelné části cíle. Hodnoty Pearsonova
korelačního koeficientu se pohybovaly v rozmezí -0,1 až 0,2, což nenaznačuje existenci jakékoliv vzájemné korelace.
Obecně lze shrnout, že z pohledu vyhlídkových bodů se nejedná o extrémně
vizuálně exponovanou stavbu. Eye Towers by byly viditelné zejména z blízkého
okolí, kde budou výrazně výškově dominantní stavbou. Druhým typem vyhlídkových bodů, odkud bude stavba viditelná, jsou body lokalizované ve větší vzdálenosti na vyšších místech, což je případ již dříve zmíněných rozhledových bodů 17 a
4. Takovouto viditelnost výškových budov lze ale očekávat (Rød a van der Meer
2009), neboť s rostoucí vzdáleností od cílového bodu roste význam výšky cílového
bodu. Ve prospěch viditelnosti budov Eye Towers hraje také geomorfologie Prahy.
Plánované budovy se nachází v části terénu, který je relativně výše, než například
centrum města. Ve spojení s výraznými svahy, které vytváří řeka Vltava, to vede ke
vzniku celé řady vyhlídkových bodů, z nichž je viditelná značná část města a kde
tudíž bude výšková budova výrazně vyčnívat nad okolní zástavbu.
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Tab. 2. Statistické shrnutí rozšířených viditelností pro plánované budovy Eye Towers
dle hodnoty rozhledového bodu a jeho viditelnosti
Medián
Význam
Počet
Viditelnost
vyhlídkových rozdílu
vyhlídkových
cíle
úhlů
bodů
bodů

Minimum Maximum
rozdílu
rozdílu
úhlů
úhlů

Medián
rozdílu
výšek

Minimum
rozdílu
výšek

Maximum
rozdílu
výšek

1

0

58

-6,35

-68,95

-0,02

-692,89

-18 754,82

-3,27

1

1

41

0,66

0,00

4,57

93,96

0,56

130,22

2

0

25

-1,34

-18,28

-0,03

-143,34

-2 664,56

-4,40

2

1

16

0,59

0,04

5,87

88,35

4,72

135,60

3

0

28

-6,84

-59,07

-0,25

-769,77

-11 774,51

-24,06

3

1

9

0,55

0,06

2,92

89,80

9,18

124,45

n

0

16

-5,26

-74,23

-0,28

-269,66

-28 166,20

-14,30

n

1

7

0,48

0,18

2,94

63,12

15,96

123,45

Hodnoty jsou kódovány jako celoměstský význam (1), nadmístní význam (2), místní význam (3), neurčeno (n). Viditelnosti mají hodnoty – neviditelný (0) a viditelný (1). Hodnoty rozdílů úhlů jsou uváděny ve stupních, hodnoty rozdílů
výšek pak v metrech.

Hodnocení viditelnosti z blízkého okolí
Při hodnocení viditelnosti z blízkého okolí plánované budovy Eye Towers uvažujeme a hodnotíme viditelnost z okolí 2 kilometrů. Uvažujeme běžného pozorovatele, který nemá přístup na střechy budov a vysoká vegetace je pro něj také problematická. Vegetace představuje při výpočtech reverzní viditelnosti problematickou
součást DSM, protože při běžném výpočtu je pozorovatel vyvyšován nad DSM
o specifikovanou výšku (tzv. výškový offset). Bohužel odsazování pozorovatele od
vegetace je logický nesmysl, který je třeba z analýzy vhodně odstranit (Bartie et al.
2011). Jak bylo zmíněno na začátku kapitoly, byly některé části plochy pro hodnocení viditelnosti z datové sady vyjmuté, aby nedošlo k hodnocení viditelnosti plánované budovy z nedostupných míst.
Ořezem původního DSM Prahy o rozměrech 36 143-krát 26 765 pixelů, což při
prostorovém rozlišení pixelu jeden metr odpovídá prostorovému rozsahu přibližně
36,1-krát 26,8 km, na zájmovou oblast dva kilometry okolo plánované stavby vznikl rastr o velikosti 4 001-krát 4 001 pixelů, z nichž 12 565 522 pixelů má reálnou
hodnotu, zbytek je pouze doplňkem rastru. Z těchto pixelů bylo odstraněno přibližně 41,64 % jako plochy pro pozorovatele nedostupné. Tyto plochy odpovídají budovám a výraznější vegetaci v DSM (obr. 9), výrazný vliv na toto číslo má přítomnost lesů v západní a jihozápadní části zájmového území.
Plánovaná budova Eye Towers je viditelná ze 43,03 % plochy přístupné pro
pozorovatele, tj. cílový bod je viditelný z 3 155 653 m2 ze 7 332 939 m2 celkové
plochy . Statistiky rozdílu pohledového úhlu k pozorovacímu úhlu horizontu vykazují obdobné výsledky. Hodnoty kvantilů Q025, Q05 a Q075 jsou 1,62, 3,46 a 6,23
stupně pro viditelné plochy. Budeme-li uvažovat, že od hodnoty 0,0083 stupně
(0,083 pro pozorovatele se zhoršeným zrakem), lze objekty označit za dostatečně
viditelné, aby byly pro pozorovatele rozlišitelné (Garnero a Fabrizio 2015), pak je
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zřejmé, že se jedná o poměrně výrazný objekt pro pozorovatele. Z celkové plochy,
ze které je budova viditelná, pouze 1,04 % plochy má rozdíl úhlů menší než zmíněný limit 0,083, což znamená, že budova bude dobře viditelná pro všechny pozorovatele ze všech míst, odkud je budova vidět. Vizualizace výpočtu rozdílu pohledových úhlů je na obr. 11.

Obr. 9. Model povrchu blízké okolí plánované stavby s vyznačenými plochami,
které nejsou pro pozorovatele dostupné

Obr. 10. Vizualizace viditelné části cílového bodu (výškový rozdíl cíle
k lokálnímu horizontu)

Tab. 3 shrnuje procentuální zastoupení ploch, z nichž jsou viditelné specifikované výškové části budovy. Z tabulky je zřejmé, že z největší plochy, z nichž je
plánovaná budova viditelná, je viditelná téměř celá, nebo její značná část. Pouze
z relativně malé části je viditelná pouze nejvyšší část budovy. Hodnoty kvantilů
Q025, Q05 a Q075 mají hodnoty 40,44, 74,11 a 105,96 metrů. V zájmovém území
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existují i body, ze kterých je vidět celá výška budovy. Jedná se zejména o body
v těsném okolí uvažované stavby, kde se mezi těmito body a cílovým bodem nenachází žádný lokální horizont. Získané hodnoty potvrzují, že ze značné části zájmového území 2 (blízké okolí), z nějž bude budova viditelná, bude z uvažovaného
objektu viditelná výrazná vertikální část. Vizualizace viditelné části budovy je na
obr. 10.
Tab. 3. Klasifikace viditelné části cílového bodu z blízkého okolí do 5 kategorií
a zhodnocení jejich procentuálního zastoupení
Vditelná výška
(m)

Procento plochy
(%)

0,0 – 5,0

2,70

5,1 – 40,0

21,99

40,1 – 70,0

22,27

70,1 – 100,0

23,20

100,1 – 138,8

29,84

Obr. 11. Vizualizace rozdílu pohledového úhlu cílového bodu k pohledovému úhlu
lokálního horizontu

ZÁVĚR
Cílem prezentovaného článku je zhodnotit viditelnost plánovaných budov Eye
Towers v rámci existující struktury města Prahy, tj. se zahrnutím vlivu všech existujících staveb a stávající vegetace na viditelnost. Tohoto cíle bylo dosaženo analýzou DSM poskytovaného “© IPR Praha”, který byl upraven tak, aby stávající zástavba existující v místě plánované výstavby výškové budovy neovlivňovala získané výsledky. Takzvané rozšířené viditelnosti, které poskytují více informace o viditelnosti než běžná booleovská viditelnost, byly vypočteny jednak pro významné
vyhlídkové body, podle definice Územně analytických podkladů hlavního města
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Prahy – Přílohy 11/11 (Útvar hlavního města Prahy 2008), nacházející se do vzdálenosti 10 kilometrů od plánované stavby, a také pro blízké okolí plánované výstavby (okolí o poloměru 2 km). Pro blízké okolí stavby byla viditelnost hodnocena
z každé, pro pozorovatele běžně dostupné buňky gridu DSM.
Získané výsledky umožňují prostorové hodnocení viditelnosti plánovaných budov, spolu se zhodnocením míry viditelnosti pomocí kvantitativních ukazatelů.
Informace poskytované rozšířenými viditelnostmi mohou sloužit jako cenný ukazatel při posuzování jednotlivých staveb, ale i tvorbě koncepcí, jako jsou např. územní plány. Na rozdíl od fotomontáží či 3D vizualizací umožňují rozšířené viditelnosti kvantitativní hodnocení a následné zpracovávání výsledku v kontextu dalších
prostorových analýz. Taktéž není výpočet rozšířených viditelností tolik nákladný
(časově i finančně) jako tvorba fotomontáží a 3D vizualizací. Nicméně lze rozšířené viditelnosti použít pro vytipování zájmových bodů, z nichž by bylo vhodné pohledové fotomontáže či 3D vizualizace konstruovat. Zmíněnými možnostmi využití
získaných výsledků lze doložit praktičnost a využitelnost získaných výsledků pro
další hodnocení viditelnosti.
Prezentovaný článek si nekladl za cíl hodnotit, zdali má být zvažovaný komplex
budov Eye Towers realizován, či nikoliv. Cílem bylo poukázat na možnosti kvantitativního hodnocení viditelnosti plánované stavby v kontextu existujícího reliéfu,
zástavby a vegetace. Následné zpracování vypočtených rozšířených viditelnosti by
mělo přispět k vhodnějšímu hodnocení viditelnosti staveb a jejich dopadů na panorama v jejich okolí, ať už ve fázi jejich návrhu nebo následného schvalování a povolování úřady.
Předkládaný příspěvek vznikl za podpory IGA FRRMS Mendelovy univerzity
v Brně číslo 022/2017 „Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako
nástroj pro územní a krajinné plánování“ (FRRMS_IGA_2017/022). Autor by chtěl
také poděkovat recenzentům za podnětné připomínky, které výrazně ovlivnily finální podobu textu.
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Jan C a h a

ASSESSMENT OF VISIBILITY FOR THE PLANNED
HIGH-RISE BUILDINGS – PRAGUE EYE TOWERS
The article deals with assessments of visibility of planned high-rise buildings in Prague.
The buildings are the Prague Eye Towers, a complex of two high-rise buildings located in
the district of Chodov outside the historical part of Prague. The necessity of approaching
the problem as a spatial analysis is discussed and the inapplicability of existing solutions,
especially the viewshed analysis, which is used to obtain relevant and descriptive data is
described. The issue of visibility analysis within geographical information systems and the
possibilities for its extension to provide more relevant information are presented. Two ex-
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tended viewsheds (visibility indices) that can provide important information about building
visibility are described and the process of their determination is explained.
These extended viewsheds are then calculated for important lookout points located
within a 10 km radius around the planned building. The nearby neighbourhood (2 km)
around the planned building is analysed by calculation of reversed extended viewsheds.
Both analyses are done with open data provided by © IPR Praha. The datasets used in the
study are digital surface model, digital terrain model, relative heights of buildings, the current status of land use and a list of lookout points.
The obtained results show how significant the building will be with respect to local horizons and how much of the building will be visible to observers. Based on this information, an assessment of visibility of the building can be done. The further utilisation of the
results for urban planning, assessment of buildings and policymaking is outlined.
The article does not try to judge if the building should or should not be built but rather
shows how the impact of a high-rise building on visibility can be assessed so that the architects and relevant authorities, those responsible for construction permits, can appropriately
assess how the planned building will be visible, including from which locations. Such an
evaluation has the potential to prevent many disputes regarding the visibility of planned
buildings.

92

