
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut geodézie a důlního měřictví 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAMMETRICKÁ DOKUMENTACE 

VĚTRNÝCH MLÝNŮ NA OPAVSKU 

 

diplomová práce 

 

 

 

 

Autor:             Bc. Michal Tošenovský 

Vedoucí diplomové práce:               Ing. Roman Kapica, Ph.D. 

 

Ostrava 2014  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 Rád bych na tomto místě poděkoval vedoucímu své diplomové práce Ing. Romanu 

Kapicovi, Ph.D. za důležité informace a připomínky při zpracování této práce. Dále bych 

chtěl poděkovat rodině a přátelům za podporu. 

 

Děkuji. 

 



 

 

Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá tvorbou 3D modelů a vizualizací tří větrných 

mlýnů na Opavsku. Konkrétně se jedná o větrné mlýny německého typu poblíž obcí 

Bravinné, Litultovice a Hlavnice, jejichž stručný popis, technické parametry a historie se 

nachází v první části této práce. Následující část se zabývá obecným rozdělením 

fotogrammetrie a použitým programovým vybavením. Práce dále popisuje kalibraci 

digitální neměřické komory, na kterou navazuje samotné snímkování zájmových objektů. 

Další kapitola se zabývá pracovním postupem a popisem zpracování měření, provedeného 

geodetickou metodou. V následující části je popsán postup tvorby 3D modelů a vizualizací 

jednotlivých objektů. Závěrečná kapitola se zabývá posouzením kvality vyhotovených 3D 

modelů na základě porovnání parametrů fotogrammetrického a geodetického zaměření. 

Klíčová slova: 3D vizualizace, 3D model, průseková fotogrammetrie, PhotoModeler 

 

 

Annotation 

The thesis deals with the creation of 3D models and visualization of three 

windmills in the Opava area. Particularly it concerns German windmills nearby the villages 

of Bravinné, Litultovice and Hlavnice; a brief description, technical characteristics and 

history of these windmills is found in the first part of the thesis. The following part deals 

with general division of photogrammetry and used software. Further, the thesis describes 

calibration of a digital non-metric camera which is followed by interest objects scanning. 

The next chapter deals with the operation and description of measurements process made 

by geodetic methods. The following part describes the technique of 3D models creation 

and visualization of particular objects. The final chapter inquiries into the recognition of 

the quality of given 3D models on the basis of photogrammetry characteristics and 

geodetic polarization comparison. 
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1 Úvod 

Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření 3D modelů technických památek. 

Konkrétně se jedná o tří větrné mlýny v okolí města Opavy. Větrné mlýny, jakožto 

památky lidové architektury a řemesla, bohužel neustále mizí. Jedná se o netradiční 

dominanty v krajině, a proto je také důležité na ně upozornit a zdokumentovat jejich 

současný stav. Práce najde své využití k propagaci a ochraně těchto objektů. 

Tato diplomová práce se opírá o data z fotogrammetrického a geodetického 

zaměření. Fotogrammetrické snímkování slouží jako podklad ke tvorbě 3D modelů. 

Geodetické zaměření pro usazení modelu, pomocí vlícovacích bodů, do krajiny, která je 

podrobně tachymetricky zaměřená.  

Pro zpracování práce bylo zvoleno následující programové vybavení: 

Photomodeler, AutoCAD, Groma, Atlas DMT a SketchUP. 

  



Bc. Michal Tošenovský: Fotogrammetrická dokumentace větrných mlýnů na Opavsku 

2014                                                                                                                                      2   

2 Informace o zvolených objektech 

Tato práce se zaměřuje na dokumentaci tří větrných mlýnů na Opavsku. Větrné 

mlýny v minulosti plnily v krajině důležitou funkci. V následujících kapitolách je popsán 

jejich princip, využití a historie. 

2.1 Větrný mlýn 

Větrný mlýn je zařízení, jehož součástí je větrná turbína. Tato turbína převádí 

větrnou energii na kinetickou. Větrné mlýny měly v minulosti dvojí hlavní využít, a to 

k mletí mouky a čerpání vody. V České republice je výskyt větrných mlýnů častější na 

Moravě a ve Slezsku. Typickou zemí s častým výskytem větrných mlýnů je Nizozemsko. 

Tamní mlýny měly za úkol přečerpávat vodu z vysušovaných oblastí zpět do moře. [13] 

2.1.1 Rozdělení a princip větrných mlýnů 

Rozlišujeme dva základní typy větrných mlýnů, a to holandského a německého 

typu, někdy též nazývané sloupové, moravské či beraní. 

Větrné mlýny německého typu (sloupové) se otáčely do směru větru celé, zatímco 

mlýny holandského typu měly tvar seříznutého kužele nebo válce s otočnou střešní 

konstrukci s lopatkami. Budova mlýnu byla v tomto případě z kamenů nebo cihel. Díky 

této skutečnosti je počet dochovaných větrných mlýnů holandského typu v České republice 

výrazně vyšší než mlýnů německého typu, které měly konstrukci vždy celou dřevěnou, 

tudíž byly náchylnější k povětrnostním vlivům a škůdcům, vyskytujícím se v dřevě. 

Mlýn německého typu se otáčel kolem svislé osy díky zhruba 5 metrů dlouhému 

vodorovnému trámu, na jehož konci byl zapřažen kůň do mohutného oje, takzvaného 

ocasu. [15] V nejhorším případě mohl mlynář otáčet mlýnem sám za pomoci speciálního 

navíjecího zařízení. 

Po natočení mlýnu do požadovaného směru musel mlynář určit intenzitu větru. Při 

slabém větru bylo nutno plochu lopatek rozšířit. Dělalo se to pomocí lehkých prkenných 

ploch ze smrkového dřeva, kterým se říkalo peření, nebo také ve Slezsku šalůvky. [13] 

Podle síly větru bylo možné plochy lopatek zvětšit až na 48 metrů čtverečních.  
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Rotační energie z lopatek byla přenášena dovnitř mlýnu. Základním hnacím 

zařízením každého větrného mlýna bývalo takzvané palečné kolo. Mělo průměr zhruba 

3,5m a bylo na něm 190 bukových zubů, takzvaných palců. Palce přenášely pohonnou sílu 

na takzvané cévy neboli šprusle, což bylo kolo o menším průměru, v jehož ose bývaly 

upevněny mlýnské kameny. Do mezery mezi kameny se sypalo zrní. Horní kámen byl 

otočný a spodní pevný. Otáčením horního kamene (běhounu) docházelo k mletí a 

rozemleté zrní propadávalo dolů. [13] 

2.1.2 Historie větrných mlýnů 

Nejstarší doložené využití větrné energie pochází z oblasti starověkého Egypta. 

Dosud zachované, zděné větrné mlýny v Moonu u Alexandrie mohou být údajně staré až 

tři tisíce let. Nejstarší zmínka o větrném mlýně v Evropě pochází z anglosaské listiny 

z roku 833. Ve Francii se větrné mlýny běžně vyskytovaly od počátku 12. století, 

v Nizozemí, německých a českých zemích se větrné mlýny začínaly ve větším množství 

stavět od počátku 13. století. [15] 

Nejrozšířenějším typem v Českých zemích byly sloupové, neboli německé mlýny. 

Mlýny holandského typu byly v Čechách a na Moravě méně rozšířené, první mlýny tohoto 

typu zde byly postaveny až v 18. století. Paradoxem je, že do dnešních dob se v České 

republice dochovalo mnohem více mlýnů holandského typu. Udává se, že v České 

republice je dnes dochováno (alespoň částečně) 16 mlýnů německého typu a 56 mlýnů 

holandského typu. [15] 

Ústup využívání větrných mlýnů nastal s příchodem nových zdrojů energie, 

zejména páry, plynu a elektřiny. Mlýny začaly z krajiny pomalu mizet, chátraly, nebo 

změnily své využití (například jako rekreační objekty, rozhledny, muzea, atd.). 

Technologie větrných mlýnů je v dnešní době již překonaná, ovšem konstrukční rysy 

větrných mlýnů jsou používány dodnes. Jedná se především o lopatky větrných elektráren. 

2.2 Zájmové lokality 

Pro geodetické a fotogrammetrické zaměření byly vybrány tři větrné mlýny, 

nacházející se v okolí města Opava. Jedná se o mlýny německého typu. Větrné mlýny byly 

v této oblasti značně rozšířeny, ovšem do dnešní doby se jich mnoho nedochovalo.  
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Kritérium výběru mlýnů pro zpracování v této práci bylo, aby byl mlýn dochovaný 

(včetně lopatek), německého typu (vhodný pro fotogrammetrické zpracování) a 

v Moravskoslezském kraji. Těmto parametrům odpovídají pouze tři níže uvedené mlýny. 

2.2.1 Větrný mlýn č. 1 - Bravinné (Nový Dvůr) 

Větrný mlýn poblíž obce Bravinné stojí v přibližně uprostřed mezi osadami Horní a 

Dolní Nový Dvůr. Obec Bravinné je místní část města Bílovec, ležící v okrese Nový Jičín. 

 

Obr. 1: Větrný mlýn poblíž obce Bravinné [6] 

HISTORIE: 

V bývalém okrese Bílovec stávalo na konci 19. století zhruba 60 větrných mlýnů. 

Do dnešních dob se ovšem dochoval pouze tento. 

Tento mlýn byl postaven s nejvyšší pravděpodobností kolem roku 1840. Dochoval 

se také plán mlýna z roku 1842, ale dodnes není známo, jestli byl mlýn na tomto místě 

postaven nebo sem později přemístěn z jiného místa. Mlýn zůstával zachován ve velmi 

dobrém stavu, a proto se dočkal první větší rekonstrukce až v roce 1965. Poslední opravy 

probíhaly v letech 2000 (tesařské práce) a 2001 (konzervační práce). [11] 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Stavba má půdorys tvaru čtverce o stranách 5,80 a 5,95m. Střecha je sedlová 

se šindelovou krytinou. Stěny jsou svisle bedněny, přičemž na čelní straně je fasáda pobitá 
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šindelem. Mlýn obsahuje dva mlýnské kameny, průměrů 1,35 a1,06m. Tyto kameny 

pohání dvě palečnicová kola o průměru 3,5 a 2,9m. Toto dvojité řešení je ojedinělé. [11] 

Mlýn je dominantou v krajině, protože stojí osamoceně v poli a je viditelný z dálky. 

Interiér je přístupný po domluvě. 

2.2.2 Větrný mlýn č. 2 - Litultovice (Choltice) 

Větrný mlýn poblíž obce Litultovice se nachází v přilehlé části této obce zvané 

Choltice v okresu Opava.  

 

Obr. 2: Větrný mlýn poblíž obce Litultovice [6] 

HISTORIE: 

Původně byl tento mlýn postaven v roce 1833 v nedaleké obci Sádek. V roce 1878 

byl rozebrán, převezen a sestaven na současném místě. Do roku 1950 byl mlýn majetkem 

rodiny Romfeldů.  Po roce 1989 jej Romfeldové opět odkoupili a vlastní jej dodnes. Mlýn 

prodělal základní rekonstrukci v roce 1958. V roce 1969 byl zrekonstruován generálně a 

oplocen. Poslední velká rekonstrukce probíhala v letech 2005-2009. Mlýn tehdy obdržel 

nové opláštění a střechu. [12] 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Stavba má obdélníkový půdorys o rozměrech 5,9 x 6,5m a 12,3m výšky. Stěny jsou 

svisle bedněny, pouze čelní stěna je pobita šindelem. Velikost lopat mlýnu je 17,3m, což je 
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nejvíce v České republice.  Palečné kolo obsahuje celkem 96 palců. Mlecí kameny mají 

průměr 1,4m. [12, 13] 

V současné době je mlýn ve vynikajícím stavu a funguje jako muzeum se stálou 

vnitřní expozicí. 

2.2.3 Větrný mlýn č. 3 - Hlavnice 

Větrný mlýn poblíž obce Hlavnice stojí u silnice spojující obce Hlavnice a 

Bratříkovice. Obec Hlavnice spadá pod okres Opava. 

 

Obr. 3: Větrný mlýn poblíž obce Hlavnice [6] 

HISTORIE: 

Mlýn byl postaven v roce 1810 a nesl název tzv. Raabův mlýn, podle mlynáře Jana 

Raaba, který mlýn získal v roce 1929. V okolí mlýnu se nacházela mlynářská chalupa a 

stodola. Mlýn procházel obdobími postupného chátrání a rekonstrukcí, přičemž 

nejpodstatnější byly provedeny v letech 1974 a 1986. Do roku 1992 byla v sousedství 

mlýnu postavena nová mlynářská chalupa pro ubytovací a muzejní účely. Na zahradu byly 

přepraveny tři tzv. špýchary, což jsou malé dřevěné sklady na obilí. Všechno bylo dobře 

nakročeno k využití pro turistické účely. Nevyjasněné restituční nároky bohužel tento 

vývoj přerušily a celý areál dnes nemá využití a chátrá. [14] 
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TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Stavba má obdélníkový půdorys o rozměrech 5,7 x 6,2m a 11,4m výšky. Větrné 

kolo mělo průměr 15m, dnes je jeden trám propadlý až na zem, což je pro tento mlýn 

charakteristický rys. Stěny jsou bedněny svisle, přičemž čelní stěna je opět pobita 

šindelem. Vnitřní zařízení se bohužel nedochovalo. [14] 
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3 Fotogrammetrie 

Fotogrammetrie je vědní obor. Zabývá se určením tvaru, velikosti a polohy 

předmětů na základě dat, získaných prostřednictvím měřických snímků. [3]  

Měřický snímek je základní prvek fotogrammetrie, jakožto měřické metody, který 

velice přesně a rychle zobrazuje přírodní a umělé předměty. Fotogrammetrie je tedy 

metoda optického měření. Tento způsob měření se také nazývá bezkontaktní, protože 

zájmové předměty se mohou nacházet i ve značné vzdálenosti a není nutné být s nimi 

v kontaktu. Fyzické měření z terénu se proto přesouvá do laboratoří, kde se data získávají 

vyhodnocováním měřických snímků. Výhodou fotogrammetrické měřické metody je 

zkrácení času potřebného sběrem dat v terénu. [1, 2] 

 

3.1 Základní rozdělení fotogrammetrie 

Fotogrammetrii lze rozdělit dle [1] do několika základních kategorií: 

3.1.1 Podle polohy fotogrammetrického stanoviska 

a) Pozemní fotogrammetrie 

Měřické snímky jsou vyhotovovány ze stanovisek umístěných na zemském povrchu, 

nebo pár metrů nad ním. Souřadnice těchto stanovisek jsou známy. Snímky jsou 

orientovány převážně do vertikální roviny. Udávaný maximální dosah této metody se 

pohybuje kolem 500m. Pozemní fotogrammetrie se využívá při mapování předmětů nad 

terénem, zejména v terénu, který je výškově členitý. Další využití může být například při 

určování kubatur těžby, měření pohybů objektů, dokumentaci fasád budov nebo při 

kriminalistické dokumentaci. V porovnání s leteckou fotogrammetrií jsou náklady na 

pořízení snímků podstatně nižší. Nevýhodou ovšem je, že v případě objektů, které jsou 

špatně přístupné nebo zakryté jinými objekty či vegetací, obvykle není tento způsob 

fotogrammetrického zaměření možný. [1, 2] 

b) Letecká fotogrammetrie 

Měřické snímky jsou vyhotovovány z letadel, upravených pro tento způsob práce. 

V dnešní době se k této práci dají využívat i speciální dálkově ovládané letecké modely. 
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Snímky jsou z pravidla orientovány do horizontální roviny. Letecká fotogrammetrie se 

využívá při vyhodnocení rozsáhlých oblastí, hlavně pro mapování terénu, účely evidence 

půdy, hospodářské účely, či dokumentaci povodní, požárů a jiných plošných kalamit. 

Nevýhodou je složité pořizování snímků ze stanoviska, které je neustále v pohybu. [3] 

c) Kosmická (družicová) fotogrammetrie 

Jedná se o speciální druh letecké fotogrammetrie, jejíž stanoviska se nacházejí na 

oběžné dráze Země a snímky jsou pořizovány družicemi. Využívá se pro tvorbu map 

velkých oblastí, hlavně pro mapování terénu za účely DPZ. 

 

3.1.2 Podle počtu pořízených snímků 

• Jednosnímková fotogrammetrie 

Měřické snímky jsou zpracovány jednotlivě. Protože se jedná o jeden snímek, tak je 

z něj určit pouze rovinné souřadnice (X,Y). V pozemní fotogrammetrii se využívá 

například při tvorbě fotoplánů budov, archeologii, nebo při určování profilů důlních děl. V 

letecké fotogrammetrii lze tuto metodu uplatnit při zpracování polohopisné mapy. [1, 3] 

 

• Vícesnímková fotogrammetrie 

Využívá se při vyhodnocení prostorových prvků, tedy určení polohy 

v trojrozměrném prostoru (X,Y,Z). Nejméně dva snímky zachycují stejný předmět 

z různých stanovisek.  Na základě snímkových souřadnic stejného bodu na více snímcích 

je možno určit prostorovou polohu tohoto bodu. V pozemní fotogrammetrii se tato metoda 

využívá pro tvorbu prostorových modelů. V letecké fotogrammetrii na základě této metody 

mohou vznikat mapy s polohopisným a výškopisným obsahem. 

Stereofotogrammetrie – Jedná se o speciální případ vícesnímkové fotogrammetrie. 

Pro vyhodnocení snímkových souřadnic je využíván stereoskopický vjem. Osy záběru 

dvojice snímků jsou rovnoběžné. K vyhodnocení se používají speciální přístroje a 

vybavení. 
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• Průseková fotogrammetrie 

Jedná se o často používanou metodu v pozemní fotogrammetrii. Geometrické vlastnosti 

objektů se zjišťují technologií průseku promítacích paprsků. Osy záběru snímků jsou 

konvergentní, tudíž nejsou rovnoběžné a nevytváří prostorový vjem.  Měřené body musí 

být na objektu dobře signalizovány. Díky vzájemné identifikaci těchto identických bodů na 

více snímcích je možno získat jejich prostorové souřadnice. [3] 

Princip určení souřadnic bodů spočívá v prostorovém protínání os záběru, přičemž je 

známá orientace snímků a konvergenční úhel protnutí os záběru (obvykle 35°-90°).  

Průsekovou fotogrammetrii lze řešit graficky: Na snímcích jsou vynášeny směrníky os 

záběrů a úhly k vyhodnocovaným bodům. Tyto parametry jsou měřeny pomocí speciálních 

přístrojů, například fotogoniometrem. Promítací paprsky svírají s osami záběru úhly α a β. 

Tyto úhly lze pomocí konstanty fotokomory f vyjádřit: [1]  

f

x
tg

'
'=α   ; 'cos

'

)'(

'
'

22
αβ

f

z

xf

z
tg =

+
=  

V dnešní době se ovšem používá početní vyhodnocení, které vychází z matematických 

vztahů a dosahuje vyšší přesnosti. Další výhodou početního vyhodnocení je snadnější 

transformace snímkových souřadnic na geodetické pomocí zaměřených vlícovacích bodů.  

 

Obr. 4: Schéma průsekové fotogrammetrie [1] 
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Pro výpočet snímkových souřadnic platí tyto základní vztahy:  
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Snímkové souřadnice (x’,z’) lze transformovat na geodetické (X,Y,Z) pomocí 

souřadnic vlícovacích bodů: [1, 2] 
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Platí zde, že X0, Y0 a Z0 jsou souřadnice projekčního centra a x’0 a z’0 jsou 

souřadnice hlavního bodu snímku. [1] Výpočet probíhá metodou iterace souřadnic 

známých vlícovacích bodů. Dále platí, že:  
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R  , kde R je matice prostorové rotace. 

 

Moderní řešení průsekové fotogrammetrie využívá průseku paprsků na podrobném 

bodě. Geodetické měření na stanovisku není nezbytné (potřebné hodnoty jsou určeny 

iterací). Je ovšem nutno zaměřit větší počet vlícovacích bodů na objektu (ideálně 6-8).  

Výpočet potom využívá metody blokového vyrovnání: 
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Kde Δx’ a Δz’ jsou hodnoty oprav o radiální distorzi a RT je transponovaná matice 

prostorové rotace. Pro vyhodnocení bez kontroly je potřeba pořízení dvou snímků. Při 

použití tří a více snímků lze provést kontrolu a vyrovnání. Pro vyrovnání se výše uvedený 

vztah dále linearizuje a převádí na systém normálních rovnic a rovnic oprav. [1, 2] 

  



Bc. Michal Tošenovský: Fotogrammetrická dokumentace větrných mlýnů na Opavsku 

2014                                                                                                                                      12   

3.1.3 Podle způsobu vyhodnocení snímků 

a) Analogové vyhodnocení 

Obraz se zaznamenává na fotografický film nebo desku. Snímky se vyhodnocují 

pomocí speciálních opticko-mechanických zařízení (stereoskop, stereokomparátor, 

stereoautograf, topocart), využitím optických, mechanických nebo kombinovaných metod. 

Snímkové souřadnice jsou určovány přímo, na základě stereovjemu. V dnešní době se již 

analogové vyhodnocení využívá výjimečně, pouze k vyhodnocení archivních snímků. [1] 

     

                 Obr. 5: Zrcadlový stereoskop [3]              Obr. 6: Stereokomparátor Carl Zeiss r.v.1920 [16] 

 

b) Analytické vyhodnocení 

Zdrojem dat jsou snímkové souřadnice (z různých typů komor). Další zpracování 

probíhá na počítači. Snímkové souřadnice jsou tímto vyhodnocením převáděny na 

geodetické prostorovými transformacemi. Analytické vyhodnocení se využívá pro pozemní 

i leteckou fotogrammetrii a v dnešní době je to nejpřesnější metoda fotogrammetrického 

zpracování. 

 

c) Digitální fotogrammetrie 

Digitální fotogrammetrie je v současné době nejpoužívanější metodou získávání a 

zpracování fotogrammetrických dat. Mezi její výhody patří zejména snadné získání a 

kopírování snímků, možnost transformací do různých souřadných systémů a na vlícovací 

body a v neposlední řadě také možnost automatizovaného zpracování. 
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Pořízení snímků 

Obraz je zaznamenávám pomocí digitálního čipu (typu CCD nebo CMOS). Počet 

světlocitlivých buněk na čipu odpovídá počtu pixelů v rozlišení výsledného výstupu. 

Rozlišení nemá rozhodující vliv na kvalitu výstupu. Důležitá je velikost a rozmístění buněk 

vzhledem k velikosti čipu. Moderní přístroje s kvalitními čipy a optikou dnes dosahují 

stejné úrovně jako analogový záznam. Do této kategorie spadá pořízení snímků pomocí 

digitální fotogrammetrické komory (tzv. primární digitální obraz), a také naskenování 

analogových snímků (tzv. sekundární digitální obraz). [3] 

 

Vyhodnocení snímků 

Digitální nebo naskenované snímky musí být také zpracovány analytickou 

(počítačovou) metodou. K vyhodnocení se používá speciální hardware (viz obr. níže) a 

software. (např. PhotoModeler).   

Postup tohoto zpracování je ovšem obdobný: Nejprve se načtou vstupní data, tedy 

digitální měřické snímky (formát JPEG, TIFF nebo jiný), popřípadě ortofotomapa. 

Následuje určení prvků vnitřní orientace komory a výpočet souřadnic snímkových bodů. 

V tomto kroku lze aplikovat také veličiny zjištěné geodetickým měřením. Výsledkem 

digitálního zpracování jsou číselná data, například prostorové souřadnice bodů na snímcích 

nebo 3D modely snímkovaných objektů. [3] 

 

Obr. 7: Digitální fotogrammetrická stanice [17] 
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3.1.4 Podle druhu výstupních hodnot 

• Grafické vyhodnocení 

Funguje na základě propojení analogového přístroje (např. topocartu) a kreslícího 

zařízení (koordinátografu). [2] Pohyb značky v modelovém prostoru je vykreslován body 

nebo liniemi, v reálném čase, na kartografický originál. Nevýhodou je, že tento výstup se 

špatně reprodukuje a dále zpracovává. Díky tomu se tato metoda dnes již nepoužívá. 

• Číselné 

Data jsou ukládány přímo do paměti počítače nebo na jiné paměťové médium. 

Výsledkem je vektorový nebo bitmapový soubor, u kterého je možné další počítačové 

zpracování. 

 

3.2 Typy fotogrammetrických objektivů 

Rozhodující význam na kvalitě záznamu obrazu má objektiv. Na profesionálních 

fotogrammetrických komorách bývají používány objektivy, jejichž konstrukce omezuje 

výskyt optických vad na minimum. U amatérských objektivů se tyto vady vyskytují ve 

větší míře, tudíž při použití takového zařízení je nutno provést kalibraci, která tyto vady 

minimalizuje. 

 

3.2.1 Rozdělení fotogrammetrických objektivů 

Fotografické objektivy lze rozdělit do těchto základních kategorií: 

• Základní 

Velikost úhlopříčky je přibližně stejná jako délka ohniskové vzdálenosti. Rozsah 

obrazového úhlu nabývá hodnot od 40 do 60 stupňů. [1] 

• Širokoúhlé 

Jejich velikost obrazového úhlu je větší než 60 stupňů. Pokud je velikost 

obrazového úhlu větší než 120°, tak se tento objektiv nazývá zvlášť širokoúhlý. 



Bc. Michal Tošenovský: Fotogrammetrická dokumentace větrných mlýnů na Opavsku 

2014                                                                                                                                      15   

• Teleobjektivy 

S jejich pomocí se snímají vzdálené objekty, tudíž i ohnisková vzdálenost je značně 

velká. Velikost obrazového úhlu je menší než 40 stupňů. 

• Zoom objektivy (transfokátory) 

Jedná se o objektivy se zvláštní konstrukcí. Ohnisková vzdálenost spolu 

s obrazovým úhlem může být u těchto objektivů plynule měněna. Z tohoto důvodu se 

ovšem tyto objektivy u profesionálních fotokomor nepoužívají. Lze je využít u 

amatérských přístrojů, ale pouze při fotografování v krajních polohách zoomu, jejichž 

ohnisková vzdálenost je známá. [22] 

 

3.3 Fotogrammetrické metody použité v této práci 

V předchozí kapitole byla fotogrammetrie rozdělena podle různých kritérií.  Jedná 

se o široké a obecné rozdělení. Pro účely této práce byly použity pouze některé z výše 

uvedených metod.  

V této diplomové práci byly měřické snímky objektů (větrných mlýnů) pořizovány 

digitální neměřickou komorou. Jedná se tedy o pozemní fotogrammetrii s digitálním 

záznamem a zpracováním dat. Zpracování fotogrammetrických snímků bylo provedeno 

v počítačovém programu PhotoModeler (proces zpracování je popsán v kapitole 8.1). 

Tento program vypočítává prostorové souřadnice na základě principu metody průsekové 

fotogrammetrie. Výsledkem tohoto procesu jsou číselná data v digitální podobě, které lze 

dále editovat. 
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4 Programové vybavení 

Pro tvorbu této práce bylo využito několik počítačových programů. Každý z těchto 

programů byl specializovaný na konkrétní práci. Blíže jsou popsány v následujících 

kapitolách. 

4.1 PhotoModeler Scanner (verze 6.2) 

Program PhotoModeler byl vyvinut kanadskou firmou EOS Systems Inc. Program 

umožňuje bezdotykové 2D a 3D fotogrammetrické měření a funguje na principu průsekové 

fotogrammetrie. K této práci může být použit i klasický fotoaparát, který je pomocí 

speciálního postupu kalibrován. Výsledkem prací bývá nejčastěji 3D model, který lze 

exportovat do různých CAD formátů. [9] 

PhotoModeler Scanner je nástavba programu, která navíc obsahuje nástroje pro 

tvorbu mračen bodů pomocí laserového skenování. 

PhotoModeler se využívá v široké škále oborů, například v geodézii, architektuře, 

geologii, kriminalistice, strojírenství, biologii atd. [9] 

 

Obr. 8: Uživatelské prostředí programu PhotoModeler Scanner 6.2 
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4.2 Groma (verze 8) 

 Groma je geodetický systém pracující v prostředí 32 bitových operačních systémů 

Microsoft Windows. Program GROMA je určen ke komplexnímu zpracování geodetických 

dat od údajů přenesených z totální stanice až po výsledné seznamy souřadnic, výpočetní 

protokoly a kontrolní kresbu. [21] 

Je určen pro všechny druhy geodetických výpočtů. Obsahuje také jednoduchou 

grafiku. Umožňuje zpracování dat ve formátech běžných záznamníků dávkově i 

jednotlivými výpočty. Program GROMA může vést seznamy souřadnic o kapacitách 

několika tisíců bodů. Měření lze importovat ze zápisníků, měřené hodnoty se poté zobrazí 

v datových oknech vhodných k výpočtům.  

Program GROMA umožňuje přímou komunikaci se systémem Microstation a 

PowerDraft. [21] 

 

Obr. 9: Uživatelské prostředí programu Groma v.8 

 

4.3 AutoCAD (verze 2009) 

AutoCAD je určen zejména pro tvorbu výkresů na počítači v mnoha nejrůznějších 

oborech - stavebnictví, architektuře, strojnictví, elektrotechnice, mapování, atd. [18] Tyto 
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obory se od sebe podstatně liší, společným rysem pro všechny je potřeba zachytit grafickou 

informaci o různých částech reálného světa, uchovat ji a případně později modifikovat. 

AutoCAD je vytvořen jako systém s otevřenou architekturou, tzn., že uživatel si jeho 

prostředí může podle svých potřeb a podle oblasti, v které pracuje, doplňovat a přetvářet.  

AutoCAD je charakteristický vysokou spolehlivostí provádění funkcí a jejich 

podrobným popisem v manuálu, velkou podporou vývoje, distribuce, zavádění národních 

verzí, tvorby nadstaveb, vydávání literatury. Na československém trhu měl dominantní 

postavení zejména do roku 1989 - bylo zde zastoupení firmy AUTODESK pro východní 

Evropu [18]. 

 

Obr. 10: Uživatelské prostředí programu AutoCAD 2009 

 

4.4 Atlas DMT (verze 4.60) 

ATLAS DMT je český programový systém. Představuje prostředí pro interaktivní 

zpracování ploch v 3D prostoru. Jeho využití spočívá v práci s terénem, vizualizaci reliéfu 

(vrstevnic, řezů, pohledů), výpočtu kubatur, profilů, projektování a speciálních analýzách. 

Grafickými výstupy z ATLASu DMT mohou být například půdorysné mapy, 

podélné a příčné řezy, vrstevnicové nebo hypsometrické plány. Vytvořené značky nebo 

objekty mohou být později použity při vytváření nových výkresů. Důležitým výstupem 
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z programu Atlas je také 3D vizualizace, která slouží k rychlému pohledu na model při 

vytváření statických a dynamických vizualizací reliéfu. Vizualizace může být doplněna 

bitmapami (ortofoto, digitální mapa, textura, atd.) nebo vloženými prostorovými objekty 

(budovy, stromy, atd.). Program umožňuje propojení se systémy KOKEŠ a MISYS, dále 

nabízí sdílení dat i používaných funkcí mezi jednotlivými účastníky plánování a 

rozhodování. [19] 

 

Obr. 11: Uživatelské prostředí programu Atlas DMT 4.60 

 

4.5 Google SketchUP (verze 7) 

SketchUP je software na CAD bázi pro tvorbu 3D modelů, charakteristický 

intuitivním ovládáním a jednoduchým uživatelským rozhraním. V této práci je používán 

Google SketchUP ve verzi 7. V dnešní době (od verze 8) spravuje licenci firma Trimble. 

Program je opatřen dvěma typy licencí, první verze je přístupná zdarma. Placená je verze 

Pro, která navíc obsahuje nástroje nástavby Styl Builder, LayOut, umožňuje tvorbu videí, 

pokročilých prezentací a import a 3D CAD formátů s jejich konečným exportem. [20] 
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SketchUP se využívá se v mnoha rozdílných oborech, například v architektuře, 

plánování interiérů, strojírenství, průmyslovém designu i pro tvorbu modelů do 

počítačových her. 

 

Obr. 12: Uživatelské prostředí programu Google SketchUP 7 
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5 Kalibrace digitální neměřické komory 

Kalibrace digitální neměřické komory je proces, který musí předcházet tvorbě 3D 

modelu. Neměřická komora je fotografický přístroj, jehož prvky vnitřní orientace se mění a 

nejsou zcela známy. Kalibrace se vztahuje na kombinaci konkrétní fotokomory s určitým 

objektivem, tudíž není univerzální pro všechny fotokomory nebo objektivy tohoto typu či 

výrobce. [2] 

5.1 Kalibrační metody 

Dle [1] existují tři základní typy kalibrací: 

1. Laboratorní kalibrace 

Provádí se pro měřické komory se stabilními a známými prvky vnitřní orientace. 

Vzhledem k přesnosti prací a požadované přesnosti výsledku je tato kalibrace prováděna 

pouze na specializovaných pracovištích. 

2. Simultánní kalibrace 

Metoda, kdy se kalibrační snímky neliší od měřických, tudíž testovací pole je součástí 

fotografovaného objektu. 

3. Kalibrace pomocí testovacích polí 

Snímkuje se z přesného počtu stanovisek za dodržení určitých geometrických 

podmínek na testovací pole. Takové testovací pole může být přenosné, nebo napevno 

připevněné na snímkovaném objektu, dále prostorové nebo rovinné. 

V této diplomové práci byl ke kalibraci a tvorbě 3D modelu používán program 

PhotoModeler a kalibrace pomocí rovinného testovacího pole, které je dodáváno výrobcem 

softwaru. Velikost testovacího pole by se měla odvíjet od velikosti a vzdálenosti objektu, 

který slouží jako základ pro 3D model. V praxi to znamená, že pro 3D modely menších 

objektů (např. nábytek, či jiné vybavení interiéru) může posloužit testovací pole rozměru 

A4 a pro 3D modely objektů velkých či vzdálených, jako jsou například budovy, by se 

mělo používat testovací pole rozměru papíru například A1. 
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Obr. 13: Ukázka použitých testovacích polí automatické kalibrace v programu PhotoModeler 

 

5.2 Prvky vnitřní orientace 

Pomocí kalibrace se zjišťují parametry prvků vnitřní orientace, mezi které patří:  

• Poloha hlavního bodu snímku 

Lze si ji představit jako patu kolmice, která je spuštěná ze středu promítání na rovinu 

snímku. Nachází se v blízkosti středu snímku. 

 

Obr. 14: Poloha hlavního bodu snímku [2] 

• Konstanta fotokomory 

Jedná se o vzdálenost mezi hlavním snímkovým bodem H' a středem promítání v 

předmětovém prostoru.  Její hodnota je podobná jako ohnisková vzdálenost objektivu. [4] 
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• Zkreslení objektivu 

Tato vlastnost charakterizuje princip porušení centrální projekce. V praxi se jedná o 

deformaci tvaru obrazu, která roste směrem k okrajům snímku. Tato vada je způsobena 

tím, že úhly v předmětové a obrazové části objektivu nejsou rovné. [22] U měřických 

komor se toto zkreslení prakticky neprojevuje, nebo nabývá zanedbatelné hodnoty, zato u 

neměřických komor může mít rozhodující vliv pro kvalitu výsledného modelu. Opravy se 

zjišťují právě kalibrací. Zkreslení se nejvíce projevuje u zoomovacích a širokoúhlých 

objektivů. 

 

Obr. 15: Druhy zkreslení objektivu [22] 

 

• Rozměry digitálního čipu 

Digitální čip je snímací zařízení pro zachytávání obrazu za objektivem. Dá se říci, že 

plní stejnou funkci jako políčko kinofilmu v minulosti. V digitálních komorách jsou 

používány dva základní typy snímacích čipů, a to CCD a CMOS. [3, 4] Jedná se o 

obdélníkové plošky, jejichž rozměry jsou určeny kalibrací v milimetrech nebo palcích. 

Digitální zrcadlovky mají rozměry snímacích čipů větší než kompaktní fotoaparáty. 

Rozměry digitálního čipu slouží pro přepočet ohniskových vzdáleností, a také pro zjištění 

míry vlivu elektromagnetického pozadí na čip, což se projevuje vznikem nežádoucího 

šumu. 
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5.3 Fotoaparát 

Pro snímkování kalibračních i měřických snímků byla vybrána digitální neměřická 

komora, fotoaparát Canon EOS 7D s objektivem EF-S 18-135 f3,5-5,6 IS, jehož parametry 

jsou uvedeny v tabulce níže. 

 

Obr. 16: Fotoaparát Canon EOS 7D 

s objektivem EF-S 18-135[7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1: Konstrukční parametry fotoaparátu a objektivu [7, 8] 
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Canon EOS 7D je digitální jednooká zrcadlovka, která je charakteristická 

výbornou kvalitou snímků s dostatečným rozlišením. Parametry tohoto fotoaparátu jsou 

velmi vhodné pro fotogrammetrické práce. Fotoaparát s objektivem byly pro účel této 

práce zapůjčeny od IGDM na VŠB-TU Ostrava. 

Objektiv Canon EF-S 18-135 f/3,5-5,6 IS spadá do kategorie, takzvaných 

transfokálních objektivů, jejichž ohnisková vzdálenost se mění. Lidově se tyto objektivy 

nazývají "zoomy". Pro fotogrammetrické účely to není zrovna vhodná vlastnost, protože v 

praxi lze snímkovat a kalibrovat fotoaparáty s těmito objektivy jen na nejmenším a 

největším ohnisku, protože polohy zoomu mezi nimi nejsou aretovány a nešlo by docílit 

snímkování vždy se stejným ohniskem. Navíc tento objektiv nemá pojistku proti posunutí 

polohy zoomu, takže se i na nejmenším ohnisku muselo snímkovat opatrně, aby nedošlo k 

pootočení zoomovacího prstence. 

 

Pro snímkování kalibrace i modelu byla použita minimální ohnisková vzdálenost 

objektivu (širokoúhlých 18mm), protože se jednalo o objekty snímkované z blízké 

vzdálenosti. 

 

5.4 Postup automatické kalibrace 

Pro účely práce byla vybrána jednolistová automatická kalibrace v programu 

PhotoModeler.  

5.4.1 Pořízení kalibračních snímků 

Nejprve byla vytištěna testovací pole ve formátech papíru: A1 (144 bodů), A2 (100 

bodů), A3 (144 bodů) a A4(100 bodů). Pro každé z těchto testovacích polí byla prováděna 

kalibrace samostatně. Cílem bylo najít nejvhodnější kalibraci pro tvorbu 3D modelu a 

porovnání jednotlivých kalibrací. 

Následovalo snímkování testovacích polí. Během tohoto snímkování by se měly dle 

[4] dodržovat určité zásady: 

• Osy záběrů by měly svírat přibližně pravý úhel. 
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• Sklon fotoaparátu vzhledem k testovacímu poli by měl být přibližně 45° a výška, ze 

které se snímkování provádí přibližně stejná. 

• Nesmí se vypínat fotoaparát, ani měnit jeho nastavení (např. jiné zaostření, 

rozlišení snímku, atd.). 

• Testovací pole by mělo být dobře kontrastní, čisté a vyplňovat maximální plochu 

snímku.  

 

Snímkovalo se ze stativu. Vzhledem k dosažení požadovaného kontrastu byl k většině 

snímků použit interní blesk fotoaparátu. Testovací pole bylo přilepeno k podlaze, aby se 

jeho geometrické parametry během snímkování nezměnily. 

Pole, které mělo 144 bodů, se snímkovalo v poloze fotoaparátu na šířku a na výšku 

otočené o 90° vpravo i vlevo ze 4 stanovisek. Celkem tedy vzniklo 12 snímků. [9] 

Pole se 100 body se snímaly také ze 4 stanovisek, ale na každém pouze na šířku a na 

výšku, takže vzniklo 8 snímků. [4] 

 

Obr. 17: Schéma postupu pořizování snímků testovacího pole 
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5.4.2 Výpočet v programu PhotoModeler 

Prvním krokem je založení nového projektu Camera Calibration project. Tato 

volba slouží pro automatickou kalibraci. Následuje import kalibračních snímků a funkcí 

Execute Calibration je spuštěn proces výpočtu PVO. Během výpočtu se automaticky 

generuje protokol a vyskakovací okno zobrazuje hodnotu Total Error, která během 

výpočtu postupně klesá. (viz obr. níže) 

 

Obr. 18: Proces výpočtu u automatické kalibrace 

 

Po skončení procesu si lze prohlédnout dosažené výsledky v protokolu, který se 

otevře stisknutím Show Report. Je třeba zkontrolovat zejména tyto položky: 

 Project Problems - Upozorňuje například na nízké pokrytí snímku, nebo velká 

rezidua na bodech 

 Total Error - Jedná se o celkovou chybu vyhodnocení. Její hodnota by neměla 

přesahovat 1 u kompaktních fotoaparátů a 2 u digitálních zrcadlovek. 

 Point Marking Residuals - Značí rozdíly mezi označením na fotografii a 3D 

vypočtenou polohou. Hodnota Maximum by neměla být větší než 1,5 pixelu.  

 Overal RMS je celková hodnota průměru všech bodů a neměla by být větší než 0,5 

pixelu. 
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Obr. 19: Ukázka automatického určení bodů na testovacím poli 

 

Kalibrační snímkování by mělo být opakováno, pokud se vyskytnou problémy nebo 

výsledné hodnoty překročí normu. 3D model na základě této kalibrace by mohl být velmi 

nekvalitní.  

   

          Obr. 20: Výsledky kalibrace v protokolu          Obr. 21: 3D polohy komor vůči testovacímu poli 
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V programu PhotoModeler je možné také aktivovat zobrazení vektoru chyb 

jednotlivých bodů testovacího pole, popřípadě reziduí těchto bodů v 3D prostoru. Tyto 

funkce graficky znázorňují, jak jsou konkrétní body zatíženy chybou a jak se jejich měřená 

prostorová poloha liší od vypočtené. 

 

 

      Obr. 22: Vektory chyb polohy jednotlivých bodů       Obr. 23: 3D zobrazení reziduí bodů testovacího pole 

  

5.5 Zhodnocení výsledků kalibrací 

V této práci byly použity celkem 4 různá testovací pole a na každém byly 

provedeny 3 série snímkování. Pro jednotlivé kalibrace bylo ve třech sériích pořízeno 36, 

24, 24 a 36 snímků, celkem tedy vzniklo 120 kalibračních fotografií. 

Pro porovnání s kalibracemi ostatních testovacích polí byla vždy vybrána 

nejkvalitnější kalibrace daného formátu testovacího pole. Následující tabulka porovnává 

parametry těchto jednotlivých kalibrací. 
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Tabulka 2: Porovnání parametrů jednotlivých kalibrací 

 

Pro tvorbu 3D modelů byla vybrána kalibrace formátu A2 se 100 body (označena v 

tabulce modře). Tato kalibrace dosahovala nejlepších hodnot v odchylkách i hodnotě Total 

Error. Její procentuelní pokrytí sice bylo 60% a ne požadovaných 80%, nicméně tento 

nedostatek byl vynahrazen velmi nízkou odchylkou.  

 

(použité kalibrační snímky a parametry fotokomor se nachází v příloze č. 3) 
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6 Fotogrammetrické zaměření 

 Měřické práce v terénu byly rozděleny do dvou částí – snímkování tří vybraných 

objektů a jejich geodetické zaměření, přičemž snímkování bylo provedeno dříve. Na 

základě snímkování mohly být vytvořeny 3D modely. Vytisknuté snímky později také 

sloužily jako podklad pro zakreslování měřených bodů podrobného měření (viz náčrty 

v příloze č. 2). 

Vzhledem k charakteru zájmových objektů (dřevěné stavby s ostrými hranami), 

nebylo nutné vlícovací body nijak stabilizovat. Z rozdílů spojnic modelových a 

zaměřených bodů mohla být později určena kvalita modelů. 

 

6.1 Snímkování objektů 

 Pro tvorbu kvalitního 3D modelu je třeba dodržovat určité dané podmínky 

snímkování a vhodný pracovní postup.  

6.1.1 Podmínky snímkování [4] 

- Fotografie by měly být dostatečně ostré, v maximálním možném rozlišení a kvalitě. 

- Ohnisková vzdálenost objektivu by se neměla během snímkování měnit a měla by 

odpovídat hodnotě, se kterou byl fotoaparát kalibrován. 

- Fotoaparát by neměl být během snímkování vypnut (hrozí změna interního 

nastavení). 

- Každý určovaný prvek by měl být zobrazen na třech a více snímcích. 

- Osy záběru k určujícímu prvku by měly být v intervalu 30° až 150°, přičemž 

optimální je 90°, tedy navzájem kolmé. 

- Vzdálenost od objektu by měla být na všech snímcích přibližně stejná a střed 

snímku by měl směřovat do středu objektu. 

- Snímky by měly být fotografovány s maximálním vzájemným překrytem. 

- Snímkování by mělo probíhat při zataženém počasí, aby se eliminovaly ostré stíny 

a plochy objektu byly rovnoměrně osvětleny. 
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6.1.2 Postup snímkování 

Postup snímkování byl u všech tří určovaných objektů obdobný, bude tedy popsán 

obecně. 

Snímkování bylo prováděno při zataženém počasí dne 27. října 2013. K pořizování 

snímků byla použita digitální zrcadlovka Canon EOS 7D [7] s objektivem Canon 18-

135mm [8]. Tento set byl již dříve kalibrován a svou konstrukcí je vhodný pro 

fotogrammetrickou práci. Vzhledem k dostatku světla nebylo potřeba použít ke 

snímkování stativ.  

Protože byly objekty dobře viditelné s dostatkem místa kolem nich, tak pro 

snímkování byla použita metoda kruhu [4]. Ve středu tohoto pomyslného kruhu se nachází 

zájmový objekt a fotogrammetrická stanoviska tvoří kolem tohoto objektu kruh. 

   

          Obr. 24: Snímkování objektu metodou kruhu [4]  Obr. 25: Postup snímkování 

 

Bylo snahou dodržovat přibližně stejnou vzdálenost fotografických stanovisek od 

objektu a nafocení velkého množství snímků, z něhož budou vybrány ty nejvhodnější. 

Každý objekt byl fotografován z celkem 16 stanovisek, přičemž na každém stanovisku 

byly pořízeny dvě fotografie na šířku a 2 na výšku. Tyto dvojice byly snímány 

s expozičním posunem ±2/3E. Důvodem byla snaha o dosažení konstantního odstínu ploch 

objektů nezávisle na stanovisku, ze kterého bylo snímkování prováděno.  
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U každého objektu bylo tedy nafoceno 64 snímků, u všech tří objektů tedy celkem 

192 snímků. Pro zpracování modelů byly nakonec použity pouze snímky „na šířku“ 

v počtech 12, 14 a 15. 
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7 Geodetické zaměření 

Vzhledem k požadavku zadání práce bylo nutné jednotlivé objekty zaměřit také 

geodetickými metodami. Pro měření byla použita polární metoda, která spočívá v určení 

polohy neznámého bodu pomocí měřeného směru ω a délky s. Polární metoda je v 

současnosti nejčastěji používanou terestrickou metodou geodetického měření. Osnova 

směrů se měří od výchozího směru (orientace). Délky jsou zaznamenávány vodorovné 

nebo šikmé. Pro výškové určení bodů se dále zaznamenávají zenitové směry na jednotlivé 

body a určuje se výška přístroje nad stanoviskem spolu s výškou signálu. 

 

Obr. 26: Polární metoda [5] 

 

Výsledkem geodetického zaměření je soubor souřadnic podrobných bodů a 

stanovisek v závazném systému S-JTSK. Geodetickou metodou byly zaměřovány body na 

jednotlivých objektech (pomocí bezhranolové technologie měření vzdáleností). Na základě 

porovnání geodetického a fotogrammetrického zaměření se v této práci kontroluje kvalita 

výsledného 3D modelu. Další využití geodetického měření spočívalo v tachymetrickém 

zaměření dané lokality, především povrchových objektů a terénu. Na tomto základě může 

vzniknout mapa s polohopisným a výškopisným obsahem, popřípadě 3D model terénu. [5] 
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7.1 Rekognoskace terénu 

Pro připojení souřadnic do S-JTSK bylo nutno začínat a orientovat měření na body 

se známými souřadnicemi v tomto systému, to znamená na trigonometrické body (TB), 

zhušťovací body (ZhB) a body podrobného polohového bodového pole (PPBP).  

Nejprve bylo ovšem nutné tyto body v terénu fyzicky vyhledat a posoudit, zdali je 

připojovací měření na nich reálné. Tyto body byly vyhledávány na základě jejich 

geodetických údajů (příloha č. 1) převzatých z internetových stránek ČÚZK. Zde ovšem 

nastal problém. Například v okolí větrného mlýnu v Hlavnici byl zničen trigonometrický 

v poli, a také jeho zajišťovací bod poblíž. Jeden ze dvou bodů PPBP také nebyl nalezen, 

takže pro měření a orientaci musely být vyhledány nové body, které byly ovšem 

vzdálenější.  Pro větší kvalitu orientačního měření bylo vždy naplánováno připojení na 

nejméně dva orientační body, přičemž měly být měřeny i vzdálenosti k těmto bodům.  

7.1.1 Určení výchozích bodů 

Lokalita Bravinné: Měření začínalo na zhušťovacím bodě 3621-258 s orientací na 

zhušťovací bod 3621-221 a trigonometrický bod 3621-21. 

Lokalita Litultovice: Měření začínalo na bodě podrobného pole 83-634 

s orientacemi na trigonometrický bod 2605-1.2, zhušťovací bod 2604-246 a bod PPBP 83-

629. 

Lokalita Hlavnice: Měření začínalo na trigonometrickém bodě 2609-33 

s orientacemi na věže kostelů Bratříkovice (TB 2609-25), Jakartovice (ZhB 2609-251) a 

Hlavnice (ZhB 2604-243). Z tohoto stanoviska byl polárně změřen bod PPBP 37-538. 

Měření sice mohlo začínat přímo na bodě PPBP 37-538, ale protože z něj byla viditelná 

pouze jedna orientace, tak musely být takto ověřeny souřadnice tohoto bodu. Tento bod byl 

dalším stanoviskem se zpětnou orientací na TB 2609-33. 

7.1.2 Určení stanovisek pro podrobné měření 

Nyní se mohl řešit způsob samotného podrobného zaměření jednotlivých mlýnů 

s jejich okolím. Protože se výchozí body v S-JTSK nenacházely v dostatečné blízkosti u 

zájmových objektů, nebylo možné z nich provádět podrobné měření. Další fází 
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rekognoskace terénu spočívala v určení vhodných míst pro měřické body podrobného 

měření a jejich následná stabilizace. Tyto body byly stabilizovány dřevěnými kolíky 

s hřebíkem na vrchní straně. V každé lokalitě byly určeny 3 měřické body s přímou 

viditelností na výchozí bod, a také s viditelností mezi sebou navzájem. Tyto měřické body 

tvořily přibližně trojúhelník kolem zájmových objektů a bylo z nich možné provést 

podrobné zaměření objektu i okolí.  

 

(údaje o určení souřadnic stanovisek se nachází v příloze č. 2a a 2b) 

(způsob konfigurace výchozích a měřických bodů a je zobrazen v příloze č. 2c) 

 

7.2 Použité přístroje a pomůcky 

Pro účely připojovacího a podrobného měření byla použita totální stanice TOPCON 

GPT-7001, dva dřevěné stativy Topcon, dva odrazné hranoly Topcon, vysouvací trasírka a 

ocelové pásmo na vidlici. Měřické vybavení bylo zapůjčeno od IGDM na VŠB-TU 

Ostrava. 

 

Obr. 27: Totální stanice TOPCON GPT-7001 [23] 
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Technické parametry totální stanice TOPCON GPT-7001 jsou uvedeny v 

následující tabulce. 

Totální stanice TOPCON GPT-7001 

DALEKOHLED OPTICKÁ CENTRACE 

Zvětšení  30x Zvětšení  3x 

Zorné pole  1° 30  ́ Zorné pole  4° 

Minimální zaostření  1.3 m   

Osvětlení nit.kříže  Ano DALŠÍ PARAMETRY 

  Výška přístroje  182mm 

MĚŘENÍ DÉLEK (Hranol) Vytyčovací světla  Ano 

Mini hranol  1000 m 
Slot na Compact Flash 

kartu  Ano 

1 hranol 3000 m Rozměry  

343(H) x 245(W) x 219(L) 
mm 

Přesnost   ± (3mm + 2ppm) Váha (včetně baterie)  6,3 kg 

Minimální čtení - Jemný 

0.2mm Hrubý: 1mm, Tracking: 
10mm Provozní teplota  -20°C + 50°C 

Doba měření - Jemný 

1.2 sec Hrubý: 0.5 sec Tracking: 
0.3 sec   

  SENZOR NÁKLONU 

MĚŘENÍ DÉLEK (Bez hranolu) Typ  Dvouosý 

Dosah (Kodak white)  1.5 ~ 250m Rozsah kompenzace  ± 4´ 

Přesnost  

5mm (nad 25m) 10mm . (1.5 až 
25m) Procesor  177 MHz 

Třída laseru  Třída 1 Operační systém  Windows® CE.NET 4.2 

  Paměť  2 x 64 MB 

MĚŘENÍ ÚHLŮ   

Přesnost   1” (0.3mgon) DISPLEJ 

Minimální čtení  0.5” (0.1mgon) LCD  3.5 inch TFT Color LCD 

  Dotykový panel 2 strany 

Tabulka 3: Technické parametry totální stanice TOPCON GPT-7001[23] 

7.3 Postup měření 

Postup geodetického zaměření byl ve všech lokalitách obdobný. Skládal se 

z měření na výchozích bodech a podrobného měření.  

7.3.1 Orientační body a stanoviska 

Nejprve se zvolil výchozí bod (popsáno v kapitole rekognoskace 7.1), nad který byl 

umístěn přístroj. Odtud byly zaměřeny orientační směry a vzdálenosti na ostatní dané body 

(v S-JTSK). Určení těchto vzdáleností nebylo pro orientační měření nutné, ale je dobré ho 
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provést pro kontrolu vzájemné prostorové konfigurace výchozích bodů. Zjednodušeně 

řečeno, jestli nedošlo k posunu některého bodu. Následovalo měření na 3 měřické body, 

které byly stabilizovány kolíky při rekognoskaci terénu (4001 až 4003).  

(rozmístění bodů se nachází v příloze č. 2c) 

7.3.2. Podrobné body 

Nyní bylo z těchto měřických bodů (4001 až 4003) prováděno podrobné měření. 

Každý měřický bod měl orientaci na jeden nebo více výchozích bodů, a také na ostatní 2 

body. Orientační měření bylo prováděno ve dvou polohách dalekohledu. 

Nejprve byly zaměřeny podrobné body polohopisu a výškopisu dané lokality. Jejich 

číslování začínalo číslem 1 a byly zakreslovány do měřických náčrtů.  

Následně byly zaměřeny podrobné body na jednotlivých větrných mlýnech. Tyto 

body byly číslovány od 1001 a vzdálenosti k nim byly získávány pomocí bezhranolové 

technologie měření délek. Pro přesný zákres polohy těchto bodů byly vytištěny černobílé 

fotografie, získané při fotogrammetrickém zaměření. Měřené body 3D modelu byly 

zakreslovány do těchto fotografií barevně.  

(náčrty zaznačení bodů na objektech se nachází v příloze č. 2e) 

7.4 Zpracování měření 

Výstupem z totální stanice byl soubor naměřených dat, záznamník bodů 

s naměřenými úhly a délkami ve formátu *.GTS7. Tento výstup bylo nutné dále zpracovat. 

Nejprve se soubor převedl na formát měření Topcon s koncovkou *.ASC.  

(seznam měření se nachází v příloze č. 2a) 

7.4.1 Výpočty programu Groma 

Pro další zpracování byl použit geodetický výpočetní software Groma v8, do 

kterého byl tento soubor načten. První fází zpracování bylo tzv. zpracování zápisníku 

(Měření → Zpracování zápisníku). Zpracování zápisníku je výpočetní program, který 

dokáže velmi rychle a efektivně upravit soubor zápisníku měřených dat. Při zpracování 

zápisníku byly použity tyto funkce: zpracování měření v obou polohách dalekohledu, 
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redukce na nulové směry, oprava indexové chyby a refrakce, výpočet převýšení mezi 

bodem a stanoviskem a zpracování obousměrně měřené délky a převýšení. 

Následujícím krokem bylo nahrání souboru známých výchozích bodů v S-JTSK do 

seznamu souřadnic. Za pomoci jednoho takového bodu bylo možné v podprogramu 

Křovák (Nástroje → Křovák) vypočítat opravy z nadmořské výšky, kartografického 

zkreslení a nastavit měřítkový koeficient, který zpřesňuje výpočty v S-JTSK pro lokalitu, 

ve které bylo měření prováděno.  

 

Obr. 28: Ukázka výpočtu měřítkového koeficientu v programu Groma 

Takto zpracovaný zápisník bylo nyní možno bez problémů vypočítat pomocí 

funkce Polární metoda (Výpočty → Polární metoda) a Polární metoda dávkou (Výpočty 

→ Polární metoda dávkou). Rozdíl mezi těmito metodami spočívá ve vstupech a 

výstupech dat. U polární metody se stanovisko, orientace a měřené body vkládají 

jednotlivě, zatímco u polární metody dávkou je vstupem soubor se zápisníkem (lze ho 

počítat celý, nebo jen jeho označenou část) a výstupem je soubor souřadnic. Orientační 

měření a výpočet souřadnic stanovisek byl počítán polární metodou, souřadnice 

podrobných bodů byly počítány dávkou. (protokol výpočtu obsahuje příloha č. 2b) 

Výsledkem výpočtu v programu Groma v8 je seznam YXZ souřadnic podrobných 

bodů, orientací a stanovisek v S-JTSK v textovém formátu *.TXT. (příloha č. 2d). Takto 

připravený souřadnicový soubor bylo možné použít jako základ pro tvorbu situační mapy 

v programu AutoCAD, 3D modelu terénu v programu Atlas DMT a 3D modelu objektu 

v programu PhotoModeler Scaner.  
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7.4.2 Zpracování výškopisu v programu Atlas DMT 

Jelikož byly v rámci polohopisného měření objektů měřeny také výšky přístroje a 

cíle, bylo vhodné vytvořit výstup, který by reprezentoval tvar digitální krajiny. 

Nejvhodnějším takovým výstupem je digitální model terénu, přenesený do roviny pomocí 

vrstevnic nebo barevné škály (hypsometrie). Pro tento účel byl použit program Atlas DMT. 

Nejprve byl vytvořen digitální model terénu ze vstupních souřadnic bodů ve 

formátu *.TXT. Atlas vytváří trojúhelníkové modely terénu (TIN). Nyní mohly být 

nastaveny parametry pro výpočet vrstevnic. Interval normálních vrstevnic byl vzhledem 

k rovinatému terénu zvolen 1m, hlavních vrstevnic 5m a doplňkových vrstevnic 0,5m. 

Tyto vrstevnicové modely byly exportovány do souborů *.DXF pro pozdější 

použití v programu AutoCAD. 

 

Obr. 29: Ukázka zpracování výškopisu v programu Atlas DMT 

7.4.3 Tvorba účelových map v programu AutoCAD 

Účelové mapy daných lokalit sice nebyly požadovaným výstupem této práce, ale 

vzhledem k charakteru polohopisného a výškopisného měření bylo škoda tyto mapy 

nevytvořit. V budoucnu mohou být tyto mapy využity například správci objektů. Účelové 

mapy obsahují zejména polohopisnou a výškopisnou složku. Pro jejich tvorbu byl zvolen 

program AutoCAD.  



Bc. Michal Tošenovský: Fotogrammetrická dokumentace větrných mlýnů na Opavsku 

2014                                                                                                                                      41   

Postup tvorby map v programu AutoCAD: 

Zpracování začínalo importem souborů měřených bodů v S-JTSK ve formátech 

*.TXT (příloha č. 2d) do programu AutoCAD. Nyní mohly být na základě měřických 

náčrtů a kódů těchto bodů pospojovány potřebné linie. Měřítko bylo zvoleno 1:500, což je 

pro tyto účely dostatečně přehledné. Formát listu papíru byl vzhledem k rozsahu 

zaměřovaného území a měřítku volen vždy A4. 

Po spojení linií následovalo připojení vrstevnic ve formátu *.DXF ze zpracování 

v programu Atlas. Tyto vrstevnice byly pomocí funkce Posunutí a Měřítko umístěny 

dvěma identickými body na správná místa. Výškopis byl obohacen o popisy výšek 

vrstevnic. 

Nyní se mapy obohatily o mapové značky dané normou ČSN 01 3411. Pro větší 

přehlednost byla u některých značek zaměněna barva (např. značky pro strom zeleně, 

studna modře, atd.). Poté následovala tvorba křížků souřadnicové sítě S-JTSK. Vzhledem 

k měřítku byly jejich intervaly rozestupu 50m, okrajové křížky přitom tvořily mapový rám. 

Posledním krokem tvorby mapy bylo umístění legendy, severky a popisové tabulky vně 

mapového rámu. 

 

Obr. 30: Ukázka tvorby účelové mapy v programu AutoCAD 
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Výstupy těchto účelových map jsou v buď tištěné, a také digitální formě, ve 

formátu programu AutoCAD (*.DWG) a výměnném formátu (*.DXF) pro pozdější 

využití.  

 

(výsledné mapy se nacházejí v příloze č. 6) 

(počítačové soubory těchto map se nacházejí na přiloženém DVD) 

.  
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8 Zpracování 3D modelů 

8.1 Tvorba modelů v programu PhotoModeler 

Pro tvorbu 3D modelů tří větrných mlýnů byl použit program PhotoModeler 

Scanner verze 6. Pracovní postup byl u všech tří objektů stejný, proto je možno tento 

postup shrnout několika základních bodů: 

• Výběr snímků a jejich idealizace 
• Orientace snímků 

• Referencování podrobných bodů, tvorba linií 

• Export a zpracování v programu AutoCAD 

• Tvorba ploch 

• Připojení do měřítka a dokončení modelů 

8.1.1 Výběr snímků a jejich idealizace 

Po spuštění programu PhotoModeler byla v dialogovém okně Getting Started 

vybrána položka Point-based project (projekt založený na ručním snímání identických 

bodů). Poté byla k tomuto projektu nastavena kalibrovaná kamera. Muselo se jednat o 

stejný fotoaparát, se kterým byly pořizovány kalibrační i měřické snímky. Dalším krokem 

bylo načtení zvolených snímků, pro tvorbu 3D modelu, do programu PhotoModeler. 

Vzhledem k charakteru stavby bylo takto vybráno 12, 14 a 15 snímků, ze stanovisek 

rovnoměrně rozmístěných kolem jednotlivých větrných mlýnů. 

Vzhledem ke zkreslení objektivu bylo vhodné provézt takzvanou Idealizaci 

snímků. [9] V podstatě se jedná o automatickou úpravu stávajících měřických snímků tak, 

jako by byly fotografovány s ideálním objektivem. Dialogové okno idealizace se spouští 

z roletového menu Project → Idealize. Délka trvání tohoto procesu se odvíjí od počtu a 

rozlišení snímků a výkonu zpracujícího počítače. V tomto případě trvaly procesy idealizace 

zhruba jednu až dvě hodiny.  

Po skončení idealizačního procesu bylo možné zpozorovat dva zásadní výsledky:  

a) Přibyly nové snímky v projektu programu PhotoModeler, a také v adresáři se 

stávajícími snímky. Tyto nové snímky měly za svým názvem koncovku 

„_ideal“. V praxi to například znamená, že ke stávajícímu snímku 
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IMG_7449.JPG přibyl nový snímek IMG_7449_ideal.JPG. Na těchto snímcích 

je odstraněno zkreslení objektivu a hlavní bod odpovídá středu snímku. Tyto 

snímky jsou jasně identifikovatelné svým černým okrajem. 

 

Obr. 31: Ukázka klasického a idealizovaného snímku 

 

b) V roletovém menu Project → Camera přibyla nová měřická komora. Tato 

„ideální“ měřická komora má nulová zkreslení objektivu. 

 

Obr. 32: Parametry idealizované měřické komory 
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8.1.2 Orientace snímků 

Současné snímky byly sice idealizované, ale jejich vzájemná konfigurace 

v prostoru dosud nebyla známá. Tyto snímky měly ve svých náhledech v pravém horním 

rohu červené písmeno X.  

Orientace snímků sestává z označování identických nebo vlícovacích bodů na 

jednotlivých snímcích. Jeden bod musí být takto označen na nejméně dvou snímcích. 

V praxi je ovšem vhodné označit tento bod na všech snímcích, které jej zobrazují. Pro 

prostorovou orientaci snímku je nutné mít na něm označeno nejméně 6 identických bodů, 

ideálně rovnoměrně rozmístěných po ploše snímku. Program PhotoModeler po dosažení 

této podmínky upozorní na spodní liště, že je daný snímek možno orientovat.  

V konkrétním případě této práce byla snaha orientovat snímky pomocí 8 až 10 

identických bodů. Lépe zorientované snímky zaručovaly kvalitnější a přesnější budoucí 

model.  

 

Obr. 33: Zorientovaný snímek 

Po označení dostatečného počtu identických bodů následovalo jejich výpočetní 

zpracování. Tento proces se spouští přes roletové menu Project → Process (popřípadě 

klávesou F5). V následujícím dialogovém okně si lze přečíst doporučení a upozornění před 
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započetím výpočtu. Proces samotný je velmi podobný procesu u kalibračního projektu. 

Výsledkem je textový soubor reportu a orientované snímky (písmeno X v pravém horním 

rohu se změnilo na ikonu fotoaparátu).  

Soubor reportu je nyní vhodné zkontrolovat. Může se stát, že některé body mají 

příliš velká rezidua nebo nekvalitní parametry. Program PhotoModeler na tyto nedostatky 

upozorní červeným písmem v horní části reportu. Tyto body mají vliv na kvalitu celého 

budoucího modelu. Při zpracování se vyskytly celkem dva takto „nekvalitní“ body. Byly 

tedy opraveny a výpočet orientace spuštěn znovu. Jakmile bylo všechno v pořádku, byla 

zkontrolována i bezrozměrná hodnota Total Error, která se u jednotlivých projektů po 

orientaci pohybovala v rozmezí 0,650 – 0,750. 

8.1.3 Referencování podrobných bodů, tvorba linií 

Po orientaci snímků bylo možno zreferencovat i ostatní viditelné body na 

fotografiích. Existuje několik metod referencování bodů. V této práci byla použita jenom 

jedna metoda. Referencování [4] se spouští pomocí roletového menu Referencing → 

Referencing mode  (popřípadě klávesou R). Nyní byl vždy tentýž bod postupně snímán na 

dvou a více snímcích, přičemž snímání dalšího bodu vždy začínalo na prvním snímku, 

označeném modrým obdélníkem jako „REFERENCE“. Postupně bylo takto vždy 

nasnímáno co nejvíce viditelných bodů.  

 

Obr. 34: Referencování podrobných bodů 

Pro větší přehlednost byly nově vzniklé body spojovány liniemi. Tyto linie se 

spouští z menu Marking → Mark lines mode  (popřípadě klávesou 4). Pomalu tedy 

vznikala základní podoba drátěných modelů. 
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Důležitým aspektem při referencování podrobných bodů byla průběžná kontrola 

residuí. Za nekvalitní se považuje bod, jehož hodnota residual je větší než 5 pixelů. Kvalita 

bodu je dána počtem snímků, ze kterých je určován, přesností určení bodu na snímku a 

úhlem protnutí těchto snímků. Velmi dobrým nástrojem pro kontrolu reziduí bodů je 

tabulka kvality bodů. Ve Photomodeleru se spouští přes: View → Point table – Quality 

(popřípadě SHIFT+2). Díky této tabulce lze snadno sledovat parametry jednotlivých bodů. 

Dalším užitečným nástrojem je kontrola bodů. Ve Photomodeleru se spouští přes: 

Project → Point Audit All (popřípadě SHIFT+Q). Jednoduché dialogové okno obsahuje 

nástroj pro vyhledávání bodů. Body lze seřadit vzestupně nebo sestupně podle jejich čísla, 

počtu zastoupení na snímcích, „těsnosti“ a maximálního úhlu protnutí. „Těsnost“ 

(Tightness) je charakteristika přesnosti polohy bodu vzhledem ke vzdálenosti k němu, 

vyjádřená v procentech.  

Pomocí těchto dvou nástrojů byly průběžně vyhledávány nekvalitní body. Tyto 

body byly určeny znovu s důrazem na vyšší přesnost, popřípadě z jiných snímků. Nejvyšší 

rezidua bodů v této práci dosahují hodnoty 2,3-2,6 pixelu. 

 

Obr. 35: Tabulka kvality bodů        Obr. 36: Okno kontroly bodů 

 

Zhruba jednou za 5 minut byly parametry projektu přepočítány pomocí funkce: 

Project → Process (popřípadě klávesou F5). Před započetím výpočtu si lze v pravém okně 

prohlédnout parametry projektu, fotografií a určovaných bodů.  
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Obr. 37: Kontrola před spuštěním výpočtu 

Výpočet samotný doprovází okno chyby Total Error, která postupně klesá. Po 

skončení výpočtu je možno shlédnout Report projektu, který může také upozornit na 

faktory, snižující kvalitu modelu. 

 

Obr. 38: Proces výpočtu 

Kvalita určení bodů byla také posuzována graficky, zobrazením elipsoidů chyb ve 

3D prostoru. Na první pohled je patrné, které body byly určeny s nižší nepřesností. 

 

Obr. 39: Zobrazení elipsoidů chyb ve 3D prostředí 
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8.1.4 Export a zpracování v programu AutoCAD 

Protože některé důležité body nebylo možné ze snímků referencovat (například 

spodní linie schodišť a vchodových přístaveb), nebo by jejich referencování bylo složité a 

nepřesné (např. plochy lopatek větrných mlýnů), bylo nutné tyto prvky drátových modelů 

dotvořit v jiném programu než je PhotoModeler. Pro tutu práci se dokonale hodí program 

AutoCAD (v této práci v používané verzi 2009), který umožňuje opravu a dokončení 

každého jednotlivého drátového modelu v 3D prostředí. 

Nejprve bylo nutné model exportovat. V programu PhotoModeler se tato činnost 

spouští z menu File → Exports → Export Model. Nyní se nastaví prvky modelu, které se 

mají exportovat a do jakého formátu. Protože bylo nutné dále pracovat v programu 

AutoCAD, tak byl nastaven formát DXF a z prvků pro export vybrány pouze linie, které 

tvoří drátěný model. 

Nyní mohl být DXF soubor otevřen v programu AutoCAD. Původní linie byly 

ponechány v hladině DEFAULT, pro nové prvky byla vytvořena hladina NOVE. Tvorba 

chybějících linií se realizovala na základě geometrického protínání, pravoúhlosti a 

kopírování stávajících prvků na nová místa. U každého modelu větrného mlýnu byly 

v programu AutoCAD dotvořeny zejména tyto prvky: spodní část schodiště a přístavby, 

větrné lopatky, jejich připojení k budově a plochy větrníků (na obrázku níže jsou červené). 

 

Obr. 40: Ukázka dokončení drátového modelu v programu AutoCAD 

Původní hladina DEFAULT se nyní mohla smazat a zůstaly pouze nově dotvořené 

prvky (body a linie). Tento soubor se opět uložil do formátu *.DXF.   
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8.1.5 Tvorba ploch 

Teprve po dotvoření zbývajících prvků v jiném programu mohly být modely 

potaženy texturami a dokončeny.  

Nejprve bylo nutné importovat DXF soubor s novými body a liniemi zpět do 

PhotoModeleru. V dialogovém okně File  → Imports byl tento soubor vyhledán a jako 

importované prvky byly označeny pouze linie. Přehled importovaných parametrů lze 

zobrazit pomocí roletového menu View  → Imports Explorer. Protože import vychází 

z dřívějšího modelu, nebylo nutné jej připojovat pomocí vztažných bodů. Výsledné prvky 

se automaticky připojily na svá místa a drátové modely se tímto krokem dokončily. 

Všechny prvky drátových modelů byly nyní označeny a uloženy do hladiny LINIE. 

Nyní mohly být vytvářeny jednotlivé plochy. Pro tvorbu ploch nabízí PhotoModeler 

několik možností. Pro účely této práce byly ovšem všechny plochy vytvářeny pouze 

pomocí „cesty“, to znamená označení všech okrajových linií každé plochy (Marking  → 

Surface Tools → Path Mode). Postupně tedy byly takto vytvořeny všechny potřebné 

plochy. Nyní bylo vhodné přidělit těmto plochám fotorealistické textury. PhotoModeler 

umožňuje výběr ze dvou typů těch to textur. Jedná se o rychlé (fast) a kvalitní (quality). 

Rozdíl mezi nimi spočívá v rozlišení. Rychlé textury bývají většinou svým rozlišením 

oproti kvalitním texturám svým rozlišením poloviční. Zpracování kvalitních textur tedy 

trvá podstatně déle. Dalším rozdílem je, že kvalitní textury navíc mohou aplikovat masky 

jednotlivých snímků, což znamená, že se do určité míry eliminují překážky, které jsou na 

dané ploše omylem zobrazeny a kazí celkový dojem z dané plochy (např. dráty 

elektrického vedení, odpadkové koše a stromy). 

Další problém nastal, když PhotoModeler automaticky přidělil dané ploše 

nevhodný zdrojový snímek pro tvorbu textury. Nezřídka se tedy stalo, že byla fototextura 

plochy značně zdeformovaná nebo obsahovala překážky. K řešení tohoto problému 

existuje jednoduchý trik. V oknu Materials bylo vytvořeno právě tolik nových materiálů, 

kolik bylo vstupních snímků. Každému materiálu byla napevno přiřazena odpovídající 

fotografie, ze které má získávat textury (např. materiál p4 načítal textury ze snímku č.4). 

Navíc byly přidány materiály černé a hnědé barvy pro místa, kde nebylo použití fototextur 

možné.  
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Tímto postupem byly většině ploch přiřazeny snímky, na kterých textury těchto 

ploch vypadaly nejlépe, nebo nebyly zastíněny překážkou. Černá barva textury byla 

použita například pro zastíněné plochy přesahu střechy nebo pod přístavbou, hnědou 

barvou byly vybarveny například plochy dřevěných konstrukcí ploch větrníků. 

 

Obr. 41: Ukázka klasické a fotorealistické textury 

 

8.1.6 Připojení do měřítka a dokončení modelu 

Aby bylo možno z modelu odměřovat přesné délky a plochy, musel být připojen do 

měřítka. Ve PhotoModeleru pro tento účel slouží funkce Měřítko a rotace (Project  → 

Scale/Rotate).  

 

Obr. 42: Dialogové okno připojení do měřítka v programu Photomodeler 
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Nejprve byl zvolen počátek modelových souřadnic. Tímto bodem byl vždy spodní 

roh půdorysu mlýnu. 

 

Následovalo připojení do měřítka. Pro tento účel byla využita délka z geodetického 

zaměření. Vždy byla použita boční hrana střešní konstrukce, jejíž body začátku a konce 

byly jednoznačně dané a z fotografií je bylo možné přesně určit. Tato délka byla označena 

a přiřazena. Všechny ostatní délky v modelu byly nyní automaticky dopočítány na základě 

této vztažné délky. 

 

Nyní zbývalo zvolit tři úsečky na modelu, které budou charakterizovat směr 

souřadnicových os X, Y, Z v modelové soustavě. Jako osa X a Y byly vybrány spodní osy 

půdorysu mlýnu a osu Z reprezentuje svislý roh objektu. 

 

 

Obr. 43: Určení směru modelových souřadnicových os 
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Tímto krokem byla tvorba modelů v programu PhotoModeler dokončena. 

Následující tabulka obsahuje počet prvků, které byly pro jednotlivé 3D modely mlýnů 

vytvořeny. 

 

Tabulka 4: Počet vytvořených 3D prvků 

 

8.2 Zpracování vizualizace v programu SketchUP 

Za výsledný výstup 3D modelu lze považovat také jeho vizualizaci. Bohužel 

uživatelské prostředí programu PhotoModeler není pro tuto činnost uzpůsobeno, takže tyto 

práce musely být provedeny v jiném programu. Nejlépe těmto účelům vyhovoval program 

Google SketchUP (později nazýván Trimble SketchUP). [20] 

Pracovní postup byl také u všech tří modelů mlýnů stejný, sestával z těchto bodů: 

• Načtení a editace 3D modelu 

• Tvorba modelu terénu 

• Připojení objektů z knihoven 3D Warehouse 
• Export konečné vizualizace a 3D modelu 

8.2.1 Načtení a editace 3D modelu 

Pro účely editace v programu SketchUP byl 3D model nejprve ve PhotoModeleru 

exportován do formátu *.3DS. Pro export byly vybrány pouze textury modelu. Linie 

vybrány nebyly, protože SketchUP používá trojúhelníkové plochy a linie budou dokresleny 

automaticky. Nyní byl *.3DS importován do programu SketchUP a umístěn v 3D 

pracovním prostředí programu.  
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Nyní bylo nutné upravit některé textury ploch 3D modelu. Ve PhotoModeleru byla 

sice každé ploše přiřazena konkrétní fotografie, ze které má být načtena textura, ale ne 

vždy bylo možné považovat tento výběr za optimální.  

Docházelo k některým problémům, například u čelní stěny mlýnu se na pozadí 

přenášely lopatky mlýnu, které tuto plochu zastínily, dále se na plochách promítaly také 

stromy, keře a plot. V neposlední řadě nevypadaly dobře některé tmavé či dřevěné plochy, 

které byly obtížně promítány z fotografií. Tyto plochy musely být tedy opraveny. 

 

Prvním krokem editace 3D modelu bylo vytvoření textury, která na dané ploše 

nahradí původní. Tvorba textury byla jednoduchá. V podstatě se jednalo o výřez části dané 

plochy z idealizované fotografie. Pokud bylo třeba, tak byl tento výřez ještě pootočen. 

V programu SketchUP byly tyto textury načteny, určeny jejich rozměry a uloženy. Takto 

bylo vytvořeno několik textur (pro každý model byly jedinečné). Jednalo se například o 

textury pro přední šindel, střechu, boční desky mlýnu, tmavé plochy zákrytu či plochy 

lopatek mlýnu. Teď už stačilo pomocí nástroje Plechovka nanést novou texturu na danou 

plochu a vycentrovat její pozici. Postupně byly takto opraveny všechny nevyhovující 

textury a 3D model nyní působil realističtějším dojmem. 

 

  

     Obr. 44: Import modelu do programu SketchUP                      Obr. 45: Okno materiálů 
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8.2.2 Tvorba modelu terénu 

Pro účely vizualizace bylo nyní nutné hotový model větrného mlýnu usadit do 

krajiny, která co nejvíce připomíná reálnou. Pro tyto účely byl do programu SketchUP 

importován *.DXF soubor linií polohopisné mapy z programu AutoCAD. Tento soubor byl 

umístěn tak, aby model mlýnu přesně pasoval na jeho půdorys z mapy.  

Následovala tvorba ploch půdorysu na základě linií z mapy. Plochy nevzniknou 

samostatně, bylo nutné dané objekty obtáhnout a určit průběh těchto ploch. Protože linie 

polních cest, okraje polí a trávy nejsou v reálném světě přesně rovné jako v mapě, tak 

následovalo obtažení těchto linií pomocí funkce Volné kreslení. Díky tomu automaticky 

vznikaly poměrně klikaté plochy, které působily reálným dojmem. Stejným způsobem byly 

dotvořeny také předěly mezi druhy povrchů, které nebyly zaměřeny polohopisně (např. 

ostrůvky vyšší trávy, hlína, atd.). Vycházelo se zde z ortofotomapy. Výsledné plochy byly 

nyní nástrojem Plechovka obarveny požadovanou texturou.  

Posledním krokem bylo svislé vytažení některých ploch, pro nabití kompletního 3D 

dojmu. Pomocí funkce Tlačit/Táhnout byla jednoduchým způsobem upravena výška 

těchto ploch. 

 

Obr. 46: Tvorba 3D modelu terénu v programu SketchUP – lokalita Bravinné 
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8.2.3 Připojení objektů z knihoven 3D Warehouse 

Aby byla vizualizace dokonalá, tak musí kromě větrného mlýnu obsahovat také jiné 

objekty či prvky v krajině. Tvorba těchto 3D modelů není třeba, protože je lze snadno 

dohledat v knihovně 3D modelů Warehouse (skladiště). V programu SketchUP stačí 

kliknout na tlačítko Získat modely a pomocí vyhledavače si požadovaný model stáhnout. 

Po stáhnutí se tento model ihned objeví v pracovním prostředí a je možno ho posunout na 

dané místo. Mezi stažené modely patřily stromy, keře, ploty, informační tabule, a také 

jedna budova. Stažený 3D model se v programu objeví ve formě komponenty, jejíž prvky 

lze libovolně editovat, ovšem zvenku se chová jako jeden celek.  

Postupně byly takto přidány všechny potřebné objekty do krajiny. 

 

Obr. 47: Ukázka některých importovaných objektů z knihovny Warehouse – lokalita Hlavnice 

 

8.2.4 Export konečné vizualizace a 3D modelu 

Vizualizace byly exportovány do 2D grafických souborů, aby mohly být vytištěny 

na fotopapíře. Před exportem byly nastaveny stíny, aby byl efekt krajiny dokonalý. 
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3D modely větrných mlýnů (samotné, bez krajiny) byly také exportovány do 

souborů *.KMZ pro otevření v programu Google Earth. Po otevření v tomto programu se 

kamera automaticky přesune k modelu, který se již nachází správně geograficky umístěn.  

 

Obr. 48: Ukázka zobrazení modelu v programu Google Earth – lokalita Hlavnice 

 

 

Obr. 49: Ukázka snímku z konečné vizualizace – lokalita Litultovice 

(kompletní vizualizace všech 3 větrných mlýnů se nacházejí v příloze č. 7. Tato 

příloha rovněž obsahuje všechny náhledy zobrazení mlýnů v prostředí Google Earth) 
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9 Kontrola kvality 3D modelů 

Výslednou kvalitu 3D modelů může ovlivnit několik parametrů. Dle [4] se jedná 

především o: 

• přesnost kalibrace digitální neměřické komory, 

• úhly protnutí os záběrů jednotlivých snímků, 

• počet snímků, ze kterých je daný bod vyhodnocován, 

• vzdálenost snímkovacích stanovisek od objektu. 

 

Program PhotoModeler generuje takzvaný Report, což je textový soubor obsahující 

výpis parametrů přesnosti modelu. V následující tabulce jsou tyto parametry shrnuty pro tři 

konkrétní lokality. 

 

Tabulka 5: Parametry přesnosti jednotlivých 3D modelů 

  Další vyhodnocení přesnosti bylo dáno odchylkami vzdáleností mezi body, které 

byly zaměřeny geodetickou a fotogrammetrickou metodou.  

Na každém objektu bylo vybráno 15 spojnic bodů (15 vzdáleností). Jednalo se 

zejména o spojnice hlavních bodů, které tvoří kostru objektu. Vzhledem k přesnější 

charakteristice přesnosti byly voleny spojnice těchto bodů (linie) po stěnách objektů, 
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úhlopříčně i napříč prostorem. Délky spojnic byly u geodetického zaměření odměřovány 

v programu AutoCAD, u fotogrammetrického zaměření v programu PhotoModeler.  

 

Obr. 50: Ukázka odměřování vzdáleností v programu AutoCAD 

Výslednou charakteristiku přesnosti v tomto případě určuje střední chyba rozdílu 

vzdáleností:  
[ ]

n
m

εε
=0 , kde n je počet porovnávaných prvků a ε odchylka mezi 

geodeticky a fotogrammetricky zaměřenou délkou. 

 

Výsledné hodnoty pro jednotlivé lokality jsou: 

Mlýn Bravinné: m0 = 3,26 cm 

Mlýn Litultovice: m0 = 2,44 cm 

Mlýn Hlavnice: m0 = 2,87 cm 

Z výsledků kontroly kvality vyplývá, že tyto 3D modely jsou dostatečně přesné pro 
účely vyhotovení, tedy vizualizaci. 

 

(tabulky výpočtů středních chyb jsou uvedeny v příloze č. 5) 
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10 Závěr 

Cílem této práce byla dokumentace a vizualizace technických památek – větrných 

mlýnů německého typu na Opavsku. Konkrétně se jednalo o tři větrné mlýny poblíž obce 

Bravinné, Litultovice a Hlavnice. 

Pro tvorbu 3D modelů byly tyto objekty zaměřeny fotogrammetricky, s pomocí 

kalibrované neměřické komory. Poté byly zaměřeny identické body na objektech 

geodetickou metodou. Stejnou metodou bylo provedeno i tachymetrické zaměření okolí 

větrných mlýnů. Následně byly vytvářeny prostorové modely větrných mlýnů v programu 

PhotoModeler s úpravami v programu AutoCAD, v tomto programu byly také navíc 

vytvářeny účelové mapy daných oblastí. Vizualizace mlýnů s okolím byla realizována 

v programu SketchUP a geodetické výpočty byly prováděny v programu Groma. 

Výškopisná složka účelových map (vrstevnice) byla generována v programu Atlas DMT. 

Kontrola kvality modelů byla provedena pomocí porovnání vzdáleností 

z fotogrammetrického a geodetického zaměření. 

Výstupem jsou tedy 3D modely větrných mlýnů v programu PhotoModeler 

s reálnými fototexturami. Na těchto modelech lze provádět přesné fotogrammetrické 

měření. Dalším výstupem jsou 2D vizualizace a 3D soubory těchto mlýnů v programu 

SketchUP. Zde jsou mlýny usazeny do 3D krajiny s okolními budovami, stromy a jinými 

objekty. Posledním výstupem jsou účelové mapy, měřítka 1:500, v platném polohovém 

systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. 

Výstupy jsou uvedeny jak v tištěné podobě, tak především ve formě digitálních dat 

s možností dalšího využití. 

 

Grafické a digitální výstupy z této práce byly poskytnuty správcům jednotlivých 

objektů. Budou použity pro dokumentaci a propagaci těchto technických památek. Dále 

jsou dostupné na webové stránce: http://3d-mlyny.webnode.cz/, kterou jsem pro tento účel 

vytvořil. 
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