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Anotace 

Práce se zabývá vytvořením 3D modelu a vizualizací budovy hotelu Miura v 

Čeladné na základě fotogrammetrického a geodetického měření. V první části práce jsou 

uvedeny základní údaje o fotogrammetrii. Dále je popsán zaměřovaný objekt a lokalita, ve 

které se nachází. Následují informace o použitém softwarovém vybavení. Další kapitola 

obsahuje údaje o kalibraci digitální neměřické komory, na niž navazuje popis snímkování 

objektu. Následuje kapitola o geodetickém měření, použitých přístrojích a postupu měření. 

Po té se práce věnuje samotné tvorbě 3D modelu a vizualizaci objektu. Závěrečná kapitola 

popisuje kontrolu kvality 3D modelu. 
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Annotation 

The thesis deals with creating 3D model and visualization of the building of the 

Miura Hotel in Čeladná based on photogrammetric and geodetic measurements. In the first 

part are listed basic informations about photogrammetry. Next described intended subject 

and location in which it is located. Further are informations about used software 

equipment. The next chapter contains information about calibrating digital camera, which 

is followed by a description of photographing the object. The following chapter is about 

geodetic measurement, used devices and measurement procedures. After that, the work 

dedicated to the creation of 3D models and visualization object. The final chapter describes 

the quality control of 3D model. 
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Seznam zkratek 

2D  Dvojdimenzionální prostor 

3D  Trojdimenzionální prostor 

3DS  3D Studio, výměnný formát 3D souborů 

A1  Formát papíru o rozměrech 594/ 841 mm 

A3  Formát papíru o rozměrech 297/ 420 mm 

Bpv  Výškový systém baltský po vyrovnání 

CAD  Počítačem podporované projektování (Computer Aided Design) 

DMT  Digitální model terénu 

DWG  Formát souboru výkresové dokumentace (Drawing) 

DXF  Výměnný formát výkresových souborů (Drawing Exchange Format) 

GNSS  Globální družicový polohový systém 

S – JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
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1. Úvod 

Úkolem bakalářské práce je vytvoření prostorového modelu hotelu Miura a jeho 

následná vizualizace. 

Terénní práce se skládají ze dvou etap a to fotogrammetrického snímkování a 

geodetického zaměření zájmového objektu. 

Fotogrammetrie je jedním z odvětví geodezie, které je uplatňováno v mnoha 

různých oborech. Počátky fotogrammetrie můžeme najít již v 19. století, kdy byl poprvé 

fotografický snímek použit pro měřické účely. Dnes se využívá digitálního zpracování, což 

výrazně urychluje a zpřesňuje aplikaci této metody. Pro vyhotovení 3D modelu a jeho 

následnou vizualizaci je tedy nutná dobrá znalost práce ve vhodných počítačových 

programech. 
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2. Fotogrammetrie 

,,Fotogrammetrie je věda, způsob a technologie, která se zabývá získáváním dále 

využitelných měření, map, digitálního modelu terénu a dalších produktů, které lze získat z 

obrazového, nejčastěji fotografického záznamu." [3] 

Pomocí fotogrammetrických metod můžeme z jednoho či více snímků určit tvar, 

velikost a polohu zaměřovaného objektu. 

Fotogrammetrie má v praxi široké využití: stavební dokumentace, měření 

deformací staveb, památková péče, tvorba map, sledování postupu těžby na povrchových 

dolech a lomech, vodní hospodářství (rozsah záplav), tvorba DMT, lesnictví, strojírenství, 

dokumentace dopravních nehod a další. [1, 2] 

Fotogrammetrické měření má mnoho výhod: vyšší vypovídací hodnota oproti 

mapám, bezdotykové měření, zkrácení terénních prací (pracuje se v laboratořích), úspora 

času a nákladů, mapování nepřístupných oblastí, automatizace atd. 

Nevýhodou fotogrammetrického měření je jeho menší přesnost oproti klasickým 

geodetickým metodám. 

 

2.1. Rozdělení fotogrammetrie 

2.1.1. Podle polohy stanoviska 

A) Pozemní fotogrammetrie 

Při této metodě je stanovisko zpravidla nepohyblivé, umístěné na Zemi. Máme 

možnost geodeticky zaměřit polohu stanoviska a orientaci snímku v okamžiku jeho 

pořízení. Výhodou je tedy jednodušší zpracování snímků. Značnou nevýhodou však jsou 

zákryty vyhodnocovaného objektu, čímž vznikají nevyhodnotitelné oblasti. Dosah pozemní 

fotogrammetrie je do 500m, je dán použitou komorou. Tuto metodu využíváme při měření 

menších území (stavebnictví, památková péče, povrchové doly). [3] 

Do této kategorie můžeme zařadit i tzv. blízkou fotogrammetrii, kde je 

předmětová vzdálenost do 100m. Můžeme se s ní setkat v různých oborech, jako je 

například kriminalistika, strojírenství nebo lékařství. [3] 
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B) Letecká fotogrammetrie 

V tomto případě je stanovisko (tedy fotokomora) umístěno v letadle nebo jiném 

pohybujícím se nosiči. Výhodou je zobrazení větší plochy než u metody pozemní 

fotogrammetrie a možnost snímkování nepřístupných oblastí. Nevýhodou je nedostatečně 

přesné určení prostorové polohy snímku v okamžiku jeho pořízení, což vede k složitějšímu 

zpracování. Tento problém je v současné době řešen určením polohy pomocí metod GNSS. 

Tato metoda je využívána při zhotovování map nejrůznějších měřítek a při jejich 

aktualizaci. [1, 3] 

 

2.1.2. Podle počtu a konfigurace vyhodnocovaných snímků 

A) Jednosnímková fotogrammetrie 

Při této metodě pořizujeme samostatné měřické snímky. Výsledek je ve 2D, 

jelikož na jednom snímku můžeme měřit pouze rovinné souřadnice. Proto tuto metodu 

můžeme využít pro rovinné nebo rovině blízké objekty (fotoplány fasád, v letecké 

fotogrammetrii vyhodnocení polohopisu rovinatého území). Výhodou této metody je 

jednodušší zpracování, nevýhodou je omezená působnost. [1, 3] 

 

B) Dvousnímková fotogrammetrie 

(stereofotogrammetrie) 

Pořizujeme dva vzájemně se překrývající snímky (stereodvojice – stereopár). Při 

vyhodnocování se využívá stereoskopického vjemu, tedy prostorového vidění. Vzdálenost 

mezi stanovisky nazýváme fotogrammetrická základna. Osy záběru musí být rovnoběžné. 

Z dvojice snímků získáváme prostorové souřadnice, výsledek je ve 3D. [1, 3] 

 

C) Vícesnímková fotogrammetrie 

Měřické snímky zpracováváme do 3D. Osy záběrů jsou konvergentní (protínají 

se), jedná se o průsekovou fotogrammetrii (viz. kapitola 2.3). Výhodou je výsledek ve 3D, 
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který můžeme dále použít pro vizualizace, animace, připojení do GoogleEarth apod. 

Nevýhodou jsou vyšší nároky na přípravu a pořízení měřických snímků, pracné vyhotovení 

3D modelu. Možnosti využití jsou široké: architektura, stavebnictví, archeologie, 

rekonstrukce dopravních nehod, kriminalistika. [1, 2] 

 

2.1.3. Podle technologie zpracování 

A) Analogová 

Vyhodnocení pomocí analogových (mechanických) přístrojů je složité a 

zaškolování odborného personálu je zdlouhavé. Údržba těchto přístrojů je náročná. Výroba 

analogových přístrojů Zeiss byla ukončena roku 1990, proto se dnes s touto metodou 

setkáváme pouze zřídka. [1, 3] 

 

B) Analytická 

Snímkové souřadnice jsou na geodetické převáděny pomocí transformací, které 

řeší počítač. Jde tedy o spojení mechanického přístroje (stereokomparátoru) s počítačem. 

Nevýhodou je složitější zpracování, dlouhé zaškolování personálu, náročná údržba 

přístrojů. [1, 3] 

 

C) Digitální 

Vstupní informací je digitální obraz. Snímkové souřadnice se měří přímo na 

obrazovce. Transformace do geodetických souřadnic probíhá pomocí softwaru. Používá se 

speciální hardware (výkonné PC, speciální brýle pro stereovidění, 3D myš). Výhodou je 

možnost automatizovaného zpracování a jednoduché kopírování v původní kvalitě. [1, 3] 
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2.1.4. Podle záznamu výstupních hodnot 

A) Grafická 

K vyhodnocovacímu přístroji je v tomto případě připojen kreslící stůl, na kterém 

se vykreslují vyhodnocená data. Vzniká přímo kartografický originál. Nevýhodou však je, 

že existuje pouze jeden originál, jehož editace je nekvalitní. [1, 3] 

 

B) Číselná  

(numerická) 

Souřadnice bodů se registrují automaticky do paměti počítače. Výsledky jsou ve 

vektorové (body, linie, polygony, plochy) nebo rastrové podobě. Výhodou je 

přenositelnost, kvalitní editace, možnost dalšího zpracování (např. na DMT). [1, 3] 

 

2.2. Základní pojmy fotogrammetrie 

2.2.1. Centrální projekce 

Středové promítání bodů na zobrazovací rovinu. Fotografický snímek je tedy 

centrální projekcí snímkovaného objektu. Středem promítání je střed objektivu. „Všechny 

paprsky od předmětových bodů P1, P2,... prochází fotografickým objektivem (který 

považujeme za střed promítání) a pokračují přímočaře dále a tvoří na fotografické vrstvě 

perspektivní obraz P´1, P´2, ... Souhrn těchto paprsků označujeme jako fotogrammetrický 

svazek paprsků. Abychom mohli převést centrální projekci na paralelní rovinu mapy, 

musíme znát tvar a polohu fotogrammetrického svazku paprsků." [1] (Obrázek 1) 
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2.2.2. Prvky vnitřní orientace 

Jsou to konstrukční parametry fotokomory, které určují měřítko a velikost snímků, 

vyjadřují vztah projekčního centra (střed objektivu fotokomory) k obrazové rovině. [1] 

 

A) Konstanta fotokomory  

Je kolmá vzdálenost středu centrální projekce od roviny snímku, určuje měřítko 

snímku a velikost souřadnic. Značíme ji f (Obrázek 2). [1] 

Prvky vnitřní orientace jsou u měřických fotokomor určeny výrobcem a najdeme 

je v kalibračním protokolu od výrobce. U pozemních i leteckých fotokomor se exponují na 

každém snímku. Při použití neměřických komor určujeme prvky vnitřní orientace vlastní 

kalibrací (viz. kapitola 5). 

Při zaostření objektivu na nekonečno je konstanta fotokomory rovna ohniskové 

vzdálenosti (u správně rektifikované fotokomory). Fotogrammetrické komory jsou trvale 

zaostřené na nekonečno. [3] 

Obrázek 1: Centrální projekce [1] 
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B) Hlavní bod snímku  

Hlavní bod snímku je pata kolmice spuštěné ze středu promítání na snímkovou 

rovinu. Značíme ho H´ (Obrázek 2). Je – li hlavní bod snímku mimo střed snímkových 

souřadnic, jsou souřadnice každého bodu zatíženy chybou, pak souřadnice každého bodu 

musíme opravit. Tato chyba vzniká vadami objektivu. [1] 

 

 

 

U správně rektifikované komory je střed snímku totožný s hlavním bodem snímku. 

 

C) Zkreslení objektivu 

Je způsobeno nerovností úhlů v předmětové a obrazové části objektivu, což 

znamená porušení principu centrální projekce. [3] 

Zkreslení je u středu snímku zanedbatelné, k okrajům se zvětšuje. To způsobuje, 

že měřítko snímku je proměnlivé, ovlivňuje i velikost snímkových souřadnic, má vliv na 

přesnost měření. 

Zkreslení objektivu vzniká vlivem geometrických nepřesností při výrobě 

objektivu. 

Zkreslení můžeme eliminovat pomocí software. 

 

Obrázek 2: Prvky vnitřní orientace [1] 
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2.2.3. Prvky vnější orientace 

Pomocí prvků vnější orientace určujeme polohy os záběrů a polohu středu 

promítání (Obrázek 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Prostorové souřadnice středu promítání 

Tvoří je tři souřadnice: polohové x, y a výšková souřadnice z (Obrázek 3). 

Určujeme je geodetickými metodami.  

U stereodvojice se zaměřuje levý snímek. 

 

B) Úhel stočení 

Stočení je úhel, který svírá osa objektivu s kolmicí na fotogrammetrickou 

základnu, značíme ho φ (Obrázek 3). 

Můžeme mít tři případy stočení:  

 normální (osy záběrů jsou spolu rovnoběžné a zároveň jsou kolmé na 

fotogrammetrickou základnu) 

Obrázek 3: Prvky vnější orientace [1] 
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 stočený (osy záběrů jsou spolu rovnoběžné, ale se základnou nesvírají 

pravý úhel) 

 případ konvergentní (používáme při metodě průsekové fotogrammetrie, 

osy záběrů se protínají). 

C) Úhel sklonu 

Sklon je úhel, který svírá osa objektivu s vodorovnou rovinou, značíme ω 

(Obrázek 3). 

 

D) Úhel pootočení 

Úhel pootočení snímku v rovině kolmé na osu objektivu, tedy otočení snímku ve 

vlastní rovině kolem osy záběru, značíme ϰ (Obrázek 3). 

 

2.3. Průseková fotogrammetrie 

Průseková fotogrammetrie je metodou pozemní fotogrammetrie. Využíváme ji pro 

určení velikosti a tvaru stavebních objektů, k následné tvorbě 3D modelů. Jedná se o 

protínání vpřed řešené pomocí měřických snímků. Vyhodnocujeme více snímků, přičemž 

vždy na dvou snímcích musíme označit minimálně šest identických bodů a na třech 

snímcích minimálně jeden. Osy záběrů jsou konvergentní, tzn. musí se protínat (ideálně by 

měly svírat pravý úhel). Úhel protnutí může být i menší, což ale značně ovlivňuje přesnost 

prostorové polohy určovaného bodu. [2] 

 

Pořízení měřických snímků 

Prvním krokem je pořízení dostatečného počtu snímků s konvergentními osami 

záběrů a dostatečným překrytem. Při snímkování používáme tzv. metodu kruhu, kdy se 

zaměřovaný objekt nachází přibližně ve středu tohoto kruhu. Stanoviska, ze kterých 

pořizujeme snímky, tvoří kruh (případně více kruhů) a osy jednotlivých záběrů směřují ke 

středu objektu (Obrázek 4). 
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3. Lokalita a zaměřovaný objekt 

3.1. Lokalita objektu 

Budova hotelu se nachází v obci Čeladná. Obec Čeladná leží v okrese Frýdek - 

Místek v Moravskoslezském kraji. Čeladná prochází v posledních letech velkým rozvojem 

a modernizací, čehož je důkazem i golfové hřiště otevřené v roce 2001. V areálu golfového 

hřiště můžeme najít i velmi moderní stavbu hotelu Miura. [4] 

Obrázek 4: Metoda kruhu[2] 

Obrázek 5: Lokalizace obce Čeladná [5] 
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3.2. Popis zaměřovaného objektu 

Architektonický návrh budovy hotelu Miura pochází z dílny pražského studia 

LABOR13. Architektura celé budovy je drsná jako okolní hory, ale zároveň útulná tam, 

kde má být. Hlavním materiálem je beton, z venku kombinovaný s rezavějícím plechem a 

fialovými skly. Plášť budovy tvoří cembonitové desky. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Poloha hotelu v obci Čeladná[5] 

Obrázek 7: Hotel Miura [6] 
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4. Softwarové vybavení 

4.1. PhotoModeler 

Photomodeler je software, který slouží k tvorbě přesných a vysoce kvalitních 3D 

modelů z fotografií, pořízených běžně dostupnými digitálními fotoaparáty. Je založen na 

principu metody průsekové fotogrammetrie. Umožňuje získávání mnoha údajů ze snímků 

objektu. [7] 

Program PhotoModeler je vyvíjen společností Eos Systems Inc. Tato společnost 

sídlící ve Vancouveru vyvíjí a prodává 3D modelovací technologie, které slouží k 

praktické aplikaci fotogrammetrie. [7] 

PhotoModeler je využíván v mnoha oborech, jako je architektura, geodezie, 

kriminalistika, archeologie, strojírenství a dalších. 

Modely využívají body, čáry, hrany a plochy, na které se mohou připojit 

stínované nebo reálné textury z fotografií. Pomocí programu lze model připojit do měřítka 

a vhodně vložit souřadnicové osy. Photomodeler provádí automatickou kalibraci 

fotoaparátu z importovaných snímků testovacího pole bodů. Výsledkem je 3D model, který 

může být exportován do jiných grafických programů. 

Možnosti exportu jsou široké. Lze exportovat do formátu DXF, což je formát pro 

výměnu výkresových souborů čitelný pro AutoCAD. Takto lze exportovat 2D výkres i 3D 

model. Formát 3DS pro převedení 3D modelu do programu SketchUp. Pro možnost 

zobrazení modelu pomocí internetového prohlížeče lze exportovat do formátu VRML. 

Dále lze připojit model do programu GoogleEarth. Je zde také možnost exportu animace 

do souboru s koncovkou *.avi. 

Práce s programem PhotoModeler je podrobněji popsána v kapitolách o tvorbě 3D 

modelu a kalibraci (kapitola 8.1 a 5.4). 

 

4.2. Groma [8] 

Program Groma je určen ke geodetickým výpočtům. Lze v něm řešit všechny 

základní geodetické úlohy. Navíc obsahuje jednoduchou grafiku a možnost digitalizace 
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rastrových dat. Umí zpracovávat data ve formátech všech běžných záznamníků, dávkově i 

jednotlivými výpočty. 

Veškeré výpočetní úlohy probíhají v dialogových oknech, v nichž jsou přehledně 

uspořádány všechny vstupní i výstupní údaje. Program obsahuje tyto výpočetní úlohy: 

polární metoda, ortogonální metoda, polární metoda dávkou, volné stanovisko (i protínání 

zpět), protínání ze směrů a z délek, průsečík přímek, polygonové pořady, transformace 

souřadnic, kontrolní oměrné, polární a ortogonální vytyčovací prvky, výpočet výměr, 

směrník a délka, výpočet kubatur a další. 

Seznamy souřadnic lze exportovat a importovat ve velkém množství různých 

formátů. Program umí kromě svého vnitřního formátu číst souřadnice z textového souboru 

i ze záznamníků s naměřenými hodnotami (např. měření Leica).  

Body vypočtené v programu Groma lze exportovat do formátu vhodného pro další 

zpracování v CAD systémech. 

Při všech výpočtech vznikají automaticky textové protokoly o výpočtu. Tyto 

protokoly lze přímo v programu Groma editovat, tisknout, nebo dále zpracovávat 

libovolným textovým editorem.  

 

4.3. Autocad 

AutoCAD je program sloužící k 2D a 3D projektování a konstruování. Program je 

produktem nadnárodní firmy Autodesk, Inc. Tato firma založená v Kalifornii se zaměřuje 

na tvorbu a vývoj 3D grafického software. 

AutoCAD je využíván v celé škále aplikací - zahrnuje oblasti od strojírenství, přes 

stavebnictví, architekturu a mapování, ale i obory geodézie a geoinformatiky, 

elektrotechniky, chemie, astronomie, archeologie, ekologie a třeba i divadelnictví.  

Výkresy vytvořené v programu AutoCAD lze ukládat ve formátech DWG a DXF. 

Tyto formáty jsou standardem při výměně výkresových souborů. Soubory je možno 

exportovat i do jiných formátů, jako je například PDF nebo JPG. Do AutoCADu lze 

importovat například soubory formátu 3DS. 
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4.4. SketchUp [10] 

SketchUp je 3D skicář pro tvorbu designu, návrh hmoty, 3D modelů od koncepční 

fáze návrhu až po podrobné zpracování detailu. Umožňuje rychlou tvorbu modelu, různé 

styly zobrazení modelu od pokrytí modelu materiály až po efekt ručně kreslené skicy, 

efektní 3D prezentace. Je možné upravovat vytvořený 3D model, měnit různé varianty 

počínaje hrubým náčrtem hmoty, konče detaily, jako je třeba studie oslunění, volba 

materiálů a barevného řešení povrchů, detaily konstrukcí atd. Model lze převést do 

libovolného CAD systému a dokončit v něm projekt na úrovni prováděcí dokumentace. 

V současné době je využíván v mnoha oborech: architektura, interiéry, výroba 

nábytku, urbanismus, zahradní architektura, kamna a krby, výstavnictví, průmyslový 

design, strojírenství a další.  

3D Warehouse je knihovna čítající miliony modelů vytvořených ve SketchUp, 

které lze jednoduše stáhnout z internetu a připojit do vlastní vizualizace. 

Program Sketchup komunikuje s ostatními softwary, zejména CAD systémy a 

vizualizačními programy buď přímým načítání *.skp souborů do těchto programů, nebo 

pomocí širokých možností importu a exportu. 

Exportovat lze rastrové formáty, 2D vektorové formáty (DXF, DWG a další), 3D 

vektorové formáty (3DS, DXF, DWG a další), formáty animace a další.  

Importovat je možné formáty 3DS, DXF, DWG a všechny rastrové formáty. 

 

5. Kalibrace digitální neměřické komory 

Kalibrace slouží k určení prvků vnitřní orientace fotografického přístroje. Prvky 

vnitřní orientace (viz. kapitola 2.2.): 

 Poloha hlavního bodu snímku 

 Konstanta fotokomory 

 Zkreslení objektivu (distorze) 

 Rozměr digitálního čipu 
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Kalibraci provádíme před každým snímkováním pro fotoaparát, který je následně 

použit při snímkování zájmového objektu. 

 

5.1. Digitální fotoaparát a objektiv 

Pro snímkování zájmového objektu i kalibrační snímky byl použit fotoaparát 

Canon EOS 7D (Obrázek 8) a objektiv Canon EF-S 18-135 mm f3,5-5,6 IS. Jedná se o 

digitální neměřickou komoru. Základní parametry fotoaparátu jsou uvedeny v tabulce 1, 

parametry objektivu v tabulce 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Canon EOS 7D[11] 
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Tabulka 1: Základní parametry Canon EOS 7D [11] 

Typ fotoaparátu Digitální 

zrcadlovka Rozlišení 18 Mpx 

Typ snímače CMOS 

Velikost snímače 22,3 x 14,9 mm 

Maximální rozlišení fotografií 5184 x 3456 

Citlivost ISO 100 – 12800 

Typ závěrky Mechanická 

Expoziční časy 30 – 1/8000 s 

Velikost LCD displeje 3” 

Rozlišení displeje 920000 px 

Formáty souborů JPEG, MOV, RAW 

Rozměry 148 x 111 x 74 mm 

Hmotnost 820 g 

 

 

Tabulka 2: Základní parametry objektivu[12] 

Zorný úhel (horizontální, vertikální) 64°30' až 9°30', 45°30' až 6°20' 

Minimální ohnisková vzdálenost 18 mm 

Maximální ohnisková vzdálenost 135 mm 

Minimální zaostřovací vzdálenost 0,39 m 

Konstrukce objektivu (členy/skupiny) 16/12 

Počet lamel clony 7 

Maximální zvětšení (násobek) 0,28 

Hmotnost 480 g 

 

 



 Kristýna Vyroubalová: 3D vizualizace hotelu Miura v Čeladné 

2015  17 

 

5.2. Testovací pole bodů 

Použité testovací pole formátu A3 a A1 tvoří 100 bodů, z nichž 4 body jsou 

kontrolní (Obrázek 9). Jedná se o rovinné přenosné testovací pole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava testovacího pole 

Testovací pole je položeno na jednolitý rovný podklad, aby při výpočtech 

automatické kalibrace program mylně nezpracoval i objekty v pozadí.  

Pole by neměly zakrývat stíny ani nečistoty. 

 

5.3. Snímkování testovacího pole 

Nejprve je ve fotoaparátu nastaveno co možná největší rozlišení snímků. Všechny 

snímky musí být foceny se stejnou ohniskovou vzdáleností, proto je důležité fotoaparát 

přepnout do režimu manuálního zaostřování. V průběhu snímkování nesmí být fotoaparát 

vypnut. Pořizuje se celkem osm snímků – po dvou snímcích z každé strany testovacího 

pole. Úhel sklonu osy objektivu se přibližně nastaví na 45°(Obrázek 10) a pořídí se první 

Obrázek 9: Testovací pole bodů [2] 
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snímek. Následuje druhý snímek po změně úhlu pootočení o 90°. Takto se snímkuje 

testovací pole bodů ze všech čtyř stran. 

 

 

Obrázek 10: Poloha fotoaparátů při kalibraci 

 

5.4. Automatická kalibrace 

Proces kalibrace probíhá v programu PhotoModeler automaticky. Při založení 

nového projektu byla zvolena možnost Camera Calibration Project. Následoval import 

snímků testovacího pole. Příkazem Execute Calibration se spustí automatická kalibrace.  

Program postupně na kalibračních fotografiích referencuje body testovacího pole (Obrázek 

11). Průběžně se objevují informace o kalibraci v tabulce Automatic Camera Calibration. 

V tabulce se zobrazuje počet zreferencovaných bodů na jednotlivých snímcích, ideálně 100 

bodů, z nich 4 kontrolní na každém snímku (Obrázek 12). Podrobné informace se zobrazí v 

protokolu o kalibraci stisknutím příkazu Show Report (Příloha č. 1.1 a 1.2). 
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Obrázek 11: Referencování bodů při kalibraci 

 

 

 

 

 

Obrázek 12: Automatic Camera Calibration 
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Takto kalibrovaný fotoaparát lze v programu uložit, příkazem Camera Viewer se 

zobrazí informace o fotoaparátu použitém v projektu (Obrázek 13). 

 

 

 

5.5. Vyhodnocení výsledků kalibrace 

Pro kalibraci fotoaparátu byly použity dva různé formáty kalibračních polí. 

Výsledky kalibrací jsou uvedeny v tabulce 4. 

Výsledná chyba Total Error by se ideálně měla pohybovat okolo 1. Hodnota 

chyby je vyšší u fotoaparátů se složitější konstrukcí objektivu. U použitého fotoaparátu je 

hodnota vyšší než 2 přijatelná. Další faktor, který ovlivnil výběr, je procento pokrytí 

snímků. Vhodnější je kalibrace s větším pokrytím. Pro další zpracování modelu byla 

vybrána kalibrace A1. 

 

 

Obrázek 13: Informace o použitém fotoaparátu 
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Tabulka 3:  Výsledky kalibrací 

Formát kalibračního pole A1 A3 

Prvky vnitřní orientace Parametry kalibrace 

Ohnisková vzdálenost 18,4256 89,3384 

Šířka zobrazeného formátu 22,6769 22,7040 

Výška zobrazeného formátu 15,1130 15,1130 

Hlavní bod 

snímku 

X 11,4788 11,7661 

Y 7,5038 7,8002 

Zkreslení 
Radiální 5,890e-004 -8,757e-007 -1,055e-004 3,621e-008 

Tangenciální 2,740e-005 -2,726e-005 0,000e+000 0,000e+000 

Hodnoty kvality kalibrace 

Průměr odchylek označovaných bodů 

(Overall RMS) 
0,2618 0,2070 

Maximální odchylka 0,8198 1,3314 

Pokrytí snímku 67% 56% 

Chyba Total Error 2,153 2,206 

 

6. Snímkování 

Samotné snímkování je nejdůležitějším krokem pro vytvoření 

fotogrammetrického modelu. Při snímkování je nutno dodržovat určité zásady, protože 

kvalita snímků významně ovlivňuje výsledný model.  

 

6.1. Zásady snímkování 

Optimální protnutí os záběrů je 90°. Úhel protnutí může být menší, což má ale 

nepříznivý vliv na přesnost polohy určovaného bodu. Snímkovaný objekt by měl vyplňovat 
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co možná největší plochu snímku. Každý bod musí být viditelný minimálně na třech 

snímcích, proto je vhodné pořídit více snímků, ze kterých se při tvorbě modelu vyberou 

nejvhodnější. Pro snímkování se používá tzv. metoda kruhu (viz. kapitola 2.3). Osy záběrů 

by měly směřovat do středu objektu. Snímky musí být pořízeny s překrytem. [2] 

 

6.2. Snímkování objektu 

Snímkování proběhlo dne 15. 11. 2014 od 12 hodin. Teplota 13°C, polojasno. 

Počasí nebylo pro snímkování zcela ideální, protože občas vycházející slunce způsobovalo 

stíny viditelné na některých fotografiích. 

Před snímkováním je nutné promyslet rozmístění stanovišť, ze kterých budou 

pořízeny snímky (Obrázek 14).  

Pro snímkování se musí použít stejný fotoaparát jako při kalibraci. Je nutné, aby 

nastavení fotoaparátu bylo stejné jako při kalibraci z důvodu zachování prvků vnitřní 

orientace určených kalibrací. V průběhu snímkování se fotoaparát nemá vypínat ani 

přeostřovat. Fotoaparát byl nastaven na režim manual focus, ohnisková vzdálenost 18 mm, 

byl použit stativ.  

Bylo pořízeno celkem 107 snímků, z nichž bylo později vybráno 57 snímků, které 

se použily pro tvorbu modelu. Vzhledem k nízké okolní zástavbě nebyla možnost pořízení 

snímků střechy. 
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7. Geodetické měření 

Nedílnou součástí zpracování modelu je geodetické zaměření zájmového objektu. 

Zaměření slouží především k určení rozměrů objektu a k následnému připojení modelu do 

měřítka. Dále toto měření slouží ke kontrole kvality 3D modelu. Kvalita je kontrolována 

porovnáním fotogrammetrického modelu s geodetickým měřením. 

Kolem objektu byl dočasně stabilizován polygonový pořad. Z bodů polygonového 

pořadu byly zaměřeny vlícovací body a podrobné body polohopisu. 

Celé měření proběhlo v místním souřadnicovém systému. Pro vytvoření modelu 

není nutné jeho připojení do S - JTSK ani výškového systému Bpv. 

 

Obrázek 14: Rozmístění stanovišť 
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7.1. Přístrojové vybavení 

Pro zaměření objektu byla použita totální stanice Leica TCR 1202 (Obrázek 15). 

Jedná se o přesnou totální stanici od firmy Leica z řady 1200. Vyznačuje se velkým 

grafickým displejem na obou stranách, vysokou přesností měření, bezhranolovým 

dálkoměrem, který umožňuje měřit body bezodrazově. Pro centraci nad bod je použita 

laserová olovnice. Naměřené hodnoty se registrují na paměťovou CF kartu. Technické 

parametry přístroje jsou uvedeny v tabulce 4. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Leica TCR 1202 [14] 
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Tabulka 4: Technické parametry Leica TCR 1202 [15] 

Měření úhlů  

Střední chyba měření 2” (0,6 mgon) 

Minimální čtení 0,1” (0,1 mgon) 

Kompenzátor  

Typ Centrální dvojosý 

Rozsah 4´ (0,07 gon) 

Citlivost 1,0“ (0,3 mgon) 

Měření délek na hranol  

Dosah > 3500 m 

Nejmenší měřená délka 1,5 m 

Střední chyba měření 1 mm + 1,5 ppm 

Měření délek bez hranolu  

Dosah Pin Point R400 Maximálně 500 m 

Dosah Pin Point R1000 Maximálně 1200 m 

Minimální vzdálenost 1,5 m 

Přesnost 2 mm + 2 ppm 

Dalekohled Zvětšení 30 x 

Laserová olovnice Přesnost centrace 1 mm / 1,5 m 

 

 

7.2. Rekognoskace terénu 

Před samotným geodetickým zaměřením objektu se provedla rekognoskace 

terénu. Při rekognoskaci byly určeny body polygonového pořadu. Z každého bodu 

polygonového pořadu musí být přímo viditelné sousední body. Dále byly body voleny tak, 

aby bylo možno z nich zaměřit co nejvíce podrobných bodů. Musí být zajištěna dobrá 
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viditelnost na body, které leží v oblastech problematicky vyhodnotitelných 

fotogrammetricky.  

Body polygonového pořadu byly stabilizovány dřevěnými kolíky, na zpevněných 

plochách byly ke stabilizaci použity hřeby. 

 

7.3. Postup měření 

Měření proběhlo dne 21. 11. 2014 od 9 hodin za poměrně nepříznivého počasí 

10°C, zataženo, mrholení, občasný déšť. 

Měřická síť byla tvořena šesti body uzavřeného polygonového pořadu (příloha č. 

3.4). Měření bylo provedeno totální stanicí Leica TCR 1202, která na paměťovou kartu 

zaznamenává vodorovné úhly, zenitové úhly, délky i výšku signálu nad určovaným bodem. 

Byla použita trojpodstavcová souprava. 

Zápisník z měření je na přiloženém CD. 

 

7.3.1. Zaměření polygonového pořadu 

Body polygonového pořadu byly označeny čísly 4001 - 4006. Při měření 

polygonového pořadu se současně zaměřovaly i vlícovací a podrobné body. Body 

polygonového pořadu byly zakreslovány do náčrtu (příloha č. 3.1).  

 

7.3.2. Zaměření vlícovacích a podrobných bodů 

Pro zaměření vlícovacích a podrobných bodů byla použita polární metoda. Je to 

metoda, při které je poloha bodu určována pomocí polárních souřadnic. Polární souřadnice 

tvoří vodorovný úhel (mezi orientací a určovaným bodem) a vzdálenost od stanoviska k 

určovanému bodu. 

Podrobné a vlícovací body byly označeny čísly 1 - 203. Podrobné body byly 

signalizovány odrazným hranolem na trasírce. Jednalo se o body ležící v blízkém okolí 

zájmového objektu - lomové body chodníků, parkovišť a jiných zpevněných ploch. Tyto 
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body byly později využity při vizualizaci pro znázornění okolního terénu. Body se 

průběžně zakreslovaly do náčrtu (příloha č. 3.1).  

Na každém stanovisku se měřila osnova směrů. Jako orientace se nastavil 

předchozí bod polygonového pořadu, dále byl zaměřen následující bod polygonového 

pořadu. Vlícovací a podrobné body byly zaměřeny v jedné poloze dalekohledu. Pro 

kontrolu bylo znovu měřeno na orientaci. 

Vlícovací body byly měřeny bez hranolu (bezodrazem) na dobře viditelné hrany 

budovy, prvky fasády, okna apod. V průběhu měření bylo rozmístění vlícovacích bodů 

zakreslováno do vytištěných fotografií (příloha č. 3.2). 

Průběžně byly zaměřovány body, které nebyly vyhodnoceny fotogrammetricky. 

Jednalo se především o sloupy tvaru válce, u kterých by bylo fotogrammetrické 

vyhodnocení složité. Na každém sloupu byly zaměřeny čtyři body. Vždy jeden bod na 

horní hraně (v místě průniku sloupu a podhledu), jeden bod na dolní hraně (průnik sloupu s 

terénem), bod na levé a pravé straně určující průměr sloupu. Body na horní a dolní hraně 

byly měřeny bezodrazově, u bodů určujících průměr byla vzdálenost měřena na odrazný 

hranol a úhel zacílením na viditelný levý a pravý okraj. Pro tyto body byl vytvořen náčrt 

(příloha č. 3.3). Pro kontrolu byl obvod sloupu změřen pásmem. 

 

7.4. Zpracování měření 

Zpracování měření bylo provedeno v programu Groma (obecně popsán v kapitole 

4.2). Nejprve byl vypočten polygonový pořad a následoval výpočet podrobných a 

vlícovacích bodů. 

 

7.4.1. Výpočet polygonového pořadu 

Program Groma umožňuje výpočet kteréhokoli typu polygonového pořadu, tedy i 

uzavřeného pořadu, i když je tento typ pořadu z hlediska vyrovnání velice nevhodný. 

Uzavřený pořad se zadává stejně, jako pořad vetknutý oboustranně orientovaný. [16] 
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Do dialogového okna pro výpočet polygonového pořadu se nejprve zadá 

počáteční a koncový bod - jejich souřadnice a měřené osnovy směrů na nich. Na 

počátečním bodě 4001 je zadán jako orientace koncový bod 4006, na koncovém bodě je 

orientací počáteční bod.  

Měření není připojeno na žádné známé body, je v místním souřadnicovém 

systému. Počátečnímu bodu polygonového pořadu 4001 byly přiřazeny souřadnice v 

místním souřadnicovém systému. Osa X byla vložena rovnoběžně s přímkou tvořenou 

body 4001 a 4002. To znamená, že jejich Y souřadnice je stejná. Souřadnici X bodu 4002 

dostaneme přičtením vodorovné vzdálenosti bodů 4001 a 4002 k souřadnici X bodu 4001. 

Nulová souřadnice Z byla přiřazena bodu č. 138 (levý dolní roh budovy).  

Pro výškové připojení polygonového pořadu byla trigonometricky vypočtena 

výška bodu 4003 z bodu 138. 

Následně byl polygonový pořad zadán do programu Groma, kde byly vypočteny 

souřadnice jednotlivých bodů. 

Protokol o výpočtu je v příloze č. 4.1. 

 

7.4.2. Výpočet polární metody dávkou 

Následuje výpočet podrobných a vlícovacích bodů pomocí úlohy Polární metoda 

dávkou. Při této úloze zpracuje program celý seznam naměřených hodnot, vypočítá 

souřadnice všech bodů polární metodou. 

Pro tento výpočet musí být v zápisníku správně nastaveny stanoviska (označeny 

červeně) a orientace (tučným písmem).  

Po výpočtu je k dispozici protokol se všemi údaji o výpočtu (příloha č. 4.2).  

Výsledkem výpočtů v programu Groma jsou seznamy souřadnic bodů YXZ (na 

přiloženém CD). 
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8. Tvorba 3D modelu a vizualizace 

Při zpracování byly využity tři různé programy: PhotoModeler, AutoCAD a 

SketchUp (jejich obecný popis viz. kapitola 4). 

Tvorba modelu a vizualizace probíhala postupně v několika etapách. Nejprve byl 

vytvořen fotogrammetrický model v programu PhotoModeler a v programu AutoCAD byly 

zpracovány body naměřené geodeticky. Následoval export fotogrammetrického modelu do 

prostředí AutoCAD, kde se dopracovala problematická místa a vytvořil se okolní terén. Na 

závěr byla zpracována vizualizace v programu SketchUp. 

 

8.1. Tvorba 3D modelu v programu PhotoModeler 

Nejprve byl založen nový projekt a to hned po otevření programu zvolením 

možnosti Points – based project. Následně se otevře dialogové okno, kde je potřeba najít a 

zvolit měřické snímky, které se do projektu naimportují.  Po importu se na všech snímcích 

objeví v pravém horním rohu značka (červený křížek), která označuje neorientované 

snímky. Poté se program dotáže na kalibrační údaje, které se mohou vložit buďto výběrem 

fotoaparátu z knihovny, nebo otevřením souboru s kalibračními daty s koncovkou *.cam. 

Dalším krokem je idealizace fotek, která napomáhá ke zvýšení přesnosti modelu. 

Idealizace probíhá automaticky. Program upraví snímky tak, aby bylo eliminováno 

zkreslení objektivu, a hlavní bod snímku se posune do středu. Snímek se zdeformuje a 

vzniknou černé okraje (Obrázek 16). 
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Obrázek 16: Idealizovaný snímek 

 

Dalším krokem je vzájemná orientace snímků. Pro zorientování snímků je nutné 

označit vždy na dvou sousedních snímcích minimálně šest identických bodů a na třech 

snímcích minimálně jeden. Zvolené identické body by měly být na fotografiích dobře 

viditelné zřetelné a rovnoměrně rozmístěné. 

Označování bodů je v programu PhotoModeler možné přepnutím do Referencing 

Mode. V průběhu referencování je dobré spouštět výpočet prostorového modelu příkazem 

Process. Po ukončení výpočtu se objeví tabulka s hodnotou Total Error, což je důležitý 

ukazatel přesnosti modelu. Po celou dobu tvorby modelu se hodnota chyby Total Error 

pohybovala okolo 2, postupným zpřesňováním se snižovala. 

Pokud je chyba Total Error příliš vysoká, nebo výpočet neproběhne úspěšně, 

pomocí tlačítka Show report je možno zobrazit protokol o výpočtu (příloha č. 2). V 

protokolu jsou červeně vyznačeny chyby, které znemožnily výpočet, uvedeny jsou i body, 

které mají vysoký Total Error. Opravením těchto bodů a odstraněním chyb se projekt 

zpřesní - chyba Total Error se sníží. 

Na fotografiích, které byly zorientovány, se místo červeného křížku objeví značka 

fotoaparátu. Postupně byly zorientovány všechny snímky.  

Na zorientovaných snímcích se dále zreferencují ostatní (podrobnější) body. 

Přepnutím do 3D zobrazení se vykreslí všechny body zreferencované na fotografiích.  
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Dalším krokem je vytvoření drátového modelu, kterým jsou zobrazeny všechny 

hrany objektu (Obrázek 17). Pomocí příkazu Mark Lines byly mezi body vytvářeny linie. 

 

 

Obrázek 17: Drátový model 

 

V této fázi model nemá žádné konkrétní rozměry ani souřadnicový systém. 

Následuje tedy připojení modelu do měřítka a souřadnic. V menu Project se zvolí možnost 

Scale/Rotate, 3 points. Označí se první bod, zadají se jeho souřadnice a zvolí se možnost 

definovat. Stejným způsobem se zadají i další dva body. Body by měly být na objektu 

rozmístěny rovnoměrně (Obrázek 18). 
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Obrázek 18: Vložení do měřítka a souřadnic 

 

Následujícím krokem je vytvoření stínovaného modelu (Obrázek 19). Pomocí linií 

byly vytvořeny uzavřené obrazce, na které se připojí plochy. V menu Path Mode se zvolí 

možnost Marking a ve směru hodinových ručiček se označují linie tvořící uzavřený 

obrazec. 

 

 

Obrázek 19: Stínovaný model 
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V programu PhotoModeler je možnost automatického připojení reálných textur. 

Ve 3D zobrazení se v nastavení zvolí v nabídce Surface types možnost Quality texture a na 

plochy se připojí textury z fotografií. V místech, kde se před objektem nacházejí překážky 

(stromy, lampy, auta apod.) je vhodné změnit fotografie, ze kterých jsou textury připojeny. 

Nevýhodou je, že fotografie se nemohou jakkoli upravovat. I po vybrání vhodnějších 

snímků pro textury jsou stále viditelné stíny a některé překážky. Proto byly textury 

vytvořeny až při vizualizaci v programu SketchUp. 

Pro vytvoření modelu v programu PhotoModeler bylo použito celkem 57 

fotografií, bylo označeno 559 bodů, 562 linií a vytvořeno 155 ploch. 

Ukázky modelu vytvořeného v programu PhotoMedeler jsou v příloze č. 5.1. 

 

8.2. Tvorba 3D modelu a vizualizace v programu AutoCAD 

Nejprve byly v programu AutoCAD zpracovány body vypočtené v Gromě. 

Spojováním jednotlivých bodů byl vytvořen jednoduchý drátový model. Byla vyřešena 

problematická místa, která nebyla vyhodnocena ve PhotoModeleru. Následně byl 

exportován drátový model z programu PhotoModeler do formátu DXF, který lze otevřít v 

AutoCADu. Do fotogrammetrického modelu byly vloženy chybějící části. 

 

Obrázek 20: Vektorový model v AutoCAD 
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Následovala tvorba ploch. Protože fotogrammetrický model není dokonale přesný 

a vytvořené uzavřené oblasti pro plochy netvoří dokonalé roviny, vkládaly se místo ploch 

sítě. Sítě se vloží vždy nepatrně deformované. Některé prvky byly vytvořeny jako tělesa, 

např. sloupy válcového tvaru. 

Následně byly plochám přiřazeny textury nebo barvy. Lze použít textury a barvy z 

knihovny, nebo si vytvořit vlastní. 

Posledním krokem bylo vytvoření terénu a prvků jako jsou chodníky, parkoviště a 

jiné zpevněné plochy. 

Ukázky modelu a vizualizace vytvořené v AutoCADu jsou v příloze č. 5.2. 

 

 

Obrázek 21: Vizualizace v AutoCAD 

 

8.3. Vizualizace v programu SketchUp 

Výsledným výstupem práce je vizualizace objektu, která byla provedena v 

programu SketchUp (popsán v kapitole 4.4.). 

Nejdříve proběhl export stínovaného modelu z PhotoModeleru do formátu 3D 

Studio (*.3ds) a jeho import do SketchUpu. Dále se z modelu vytvořeném v AutoCADu 

importovaly části chybějící ve fotogrammetrickém modelu (sloupy, problematická místa, 

prvky terénu).  

Byly dodělány chybějící plochy, aby v dalším kroku mohly být vytvořeny a 

připojeny textury.  
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Textury z knihovny materiálů byly použity na místech, které nejsou viditelné na 

fotografiích (střecha, terén atd.). Výhodou je, že na rozdíl od modelu vytvořeného ve 

PhotoModeleru se mohou fotografie upravovat. Všechny fotografie použité pro textury 

byly oříznuty a byl upraven jas, stíny a barvy tak, aby co nejlépe odpovídaly skutečnosti. 

Dále je pro realističtější dojem možnost připojení objektů z knihovny 3D 

Warehouse. Vloženo bylo několik prvků vegetace a doplňků jako auta, lidé, lampy apod. 

Ukázky vizualizace vytvořené v programu SketchUp jsou v příloze č. 5.3. 

 

 

Obrázek 22: Vizualizace ve SketchUp 

 

9. Kontrola kvality modelu 

Kvalitu modelu ovlivňuje mnoho faktorů, z nich nejvýznamnější jsou: 

 přesnost určení prvků vnitřní orientace (přesnost provedení kalibrace) 

 úhly protnutí os záběrů 

 technické parametry použitého fotoaparátu (rozlišení snímků) 

 počet snímků, na kterých je vyhodnocovaný bod označen 

 vzdálenost objektu od stanovisek snímkování. 
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Jednou z možností kontroly kvality modelu je porovnání vzdáleností odměřených 

na fotogrammetrickém modelu se vzdálenostmi získanými geodetickým měřením. 

Odměřování vzdáleností fotogrammetrického modelu probíhalo na vektorovém modelu v 

programu PhotoModeler, vzdálenosti totožných bodů pak byly vypočteny ze souřadnic 

získaných geodetickým měřením. Porovnávané vzdálenosti jsou na objektu rozmístěny 

rovnoměrně. 

Vypočteným ukazatelem přesnosti je střední chyba rozdílu vzdáleností m, kterou 

lze vypočítat: 

      
    

 
  (1), 

kde ε je skutečná chyba, tedy rozdíl měřené délky a n je celkový počet měření. 

Na objektu bylo změřeno a porovnáno celkem 33 vzdáleností. Výpočty byly 

provedeny v programu Microsoft Office Excel. 

Hodnota střední chyby vypočtená dle vzorce (1) je 5,42 cm. Nejmenší vypočtená 

odchylka je 0,2 cm, naopak největší odchylka je 13,3 cm a to u vzdálenosti 35,842 m. 

Vysoká hodnota odchylky je pravděpodobně způsobena nevhodným úhlem protnutí os 

záběrů snímků, na kterých jsou body označeny. Tabulka s porovnanými vzdálenostmi a 

odchylkami se nachází v příloze č. 6. 
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10. Závěr 

Zadaným cílem bakalářské práce bylo vytvoření prostorového modelu zájmového 

objektu a jeho vizualizace na základě geodetického a fotogrammetrického měření.  

Velká část práce popisuje postupy tvorby modelu a vizualizace v různých 

počítačových programech (PhotoModeler, AutoCAD, SketchUp). Program PhotoModeler 

umožňuje použití běžně dostupného digitálního fotoaparátu. Z důvodu použití tohoto 

fotoaparátu musely být provedeny kalibrace, z nichž byla po porovnání výsledků vybrána 

pouze jedna, která byla použita pro následné vytváření modelu. V programu PhotoModeler 

byl z měřických snímků vytvořen model zájmového objektu. V AutoCADu byl model 

spojen s body naměřenými geodeticky, byla dodělána problematická místa. Oproti 

předchozímu zpracování byla následná vizualizace v programu SketchUp jednodušší a 

poměrně nenáročná. 

Na závěr byla provedena kontrola kvality modelu. Porovnaly se vzdálenosti 

odměřené na fotogrammetrickém modelu s totožnými vzdálenostmi bodů zaměřenými 

geodeticky. Přesnost fotogrammetrického měření je nižší než přesnost geodetického 

měření, avšak fotogrammetrické snímkování přináší výraznou časovou úsporu při 

terénních pracích. Výhodou fotogrammetrického snímkování je, že na fotografiích jsou 

zachyceny i detaily.  Geodetické zaměření všech detailů fasády budovy by bylo velmi 

náročné. 

Fotogrammetrické metody s použitím digitální neměřické komory jsou svou 

přesností dostačující pro účely tvorby vizualizací, stavebních dokumentací, plánů fasád pro 

památkovou péči apod. 

Pro další využití modelu je možno jej exportovat do různých formátů, např. 

VRML pro zobrazení v internetovém prohlížeči, připojení modelu do Google Earth, 

umístění do katalogu 3D Warehouse a další. 
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