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1 Úvod 

Fotodokumentace patří mezi neodmyslitelnou součást pro pořízení důkazových 

materiálů pro účely základních složek integrovaného záchranného systému (IZS), pojišťoven, 

právnických osob (PO), podnikajících fyzických osob (PFO) nebo i běžných fyzických osob, 

které potřebují zadokumentovat škodu, která jim mimořádnou událostí vznikla. 

Obrazová dokumentace se pro tyto účely pořizuje jak digitálním fotoaparátem, tak i 

klasickým. Fotodokumentace zachycením místa události bezesporu pomáhá získávat 

podklady pro následné zjišťování příčin mimořádné události, tak i pro případné poučení se a 

tvorbě modelové situace, respektive námětového cvičení na podobnou situaci. 

V drtivé většině případů se používá digitální fotografie, mezi jejíž nesporné výhody 

patří rychlost pořízení a následného nahrání do počítače a vyvolání pro potřeby fyzické 

archivace ve fotoalbu. 

Vedle fotografie, která situaci zachycuje v 2D, existuje řada moderních nástrojů, 

pomocí kterých lze vytvořit 3D model události. Ve své práci uvedu dva tyto moderní nástroje. 

V první fázi své práce se věnuji současnému řešení statické digitální obrazové 

dokumentaci v souvislosti s mimořádnými událostmi. Stručně předkládám pohled do světa 

digitální fotografie. Pak okrajově nastíním problematiku mimořádných událostí a jejich 

dělení. Uvedu dva zástupce z moderních nástrojů tvorby 3D modelů místa události. Zaměřím 

se na jeden nástroj pro tvorbu 3D. Provedu praktické srovnání digitální fotografie s tímto 

nástrojem. Toto praktické srovnání provedu formou pokusu. V pokusu se zaměřím na časové 

hledisko vzniku a technické vybavení. V závěru shrnu přehlednou formou výsledky svého 

výzkumu a předložím možné řešení problémů. 
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2 Rešerše 

KING, J. A.: Fotografujeme profesionálně, 1. vyd. Grada: Praha 2004. ISBN: 

80-247-0998-8 

Publikace se zabývá problematikou digitální fotografie z hlediska technického 

vybavení, technik fotografování a následného zpracování digitální fotografie. Kniha popisuje 

možnosti fotografování a technik, které udělají z běžné fotografie profesionální. [1] 

 

Internetové stránky portálu Root 

Stránky obsahují nezbytné informace o jazyce pro popis virtuální reality. Obsahují 

krátkou historii a zařazení formátu VRML. Přehledně ukazují možnosti 3D modelování 

pomocí programovacího jazyka s výsledným grafickým výstupem a textovým zápisem 

v jazyce VRML. [2] 

 

SERBUSOVÁ, Marie. Jazyk VRML 2.0. [s.l.], 2005. 118 s. Bakalářská práce 

Bakalářská práce řeší problematiku Jazyka VRML. Přes historii popisuje princip 

fungování a tvorby VRML 3D scén. Tato práce byla vytvořena jako návod pro programování 

ve VRML jazyce. [3] 

 

Internetové stránky aplikace Photosynth 

Na internetových stránkách se nachází k bezplatnému stažení a užívání aplikace 

Photosynth od společnosti Microsoft. Na těchto stránkách je i návod, který popisuje práci 

s Photosythem. [4] 

 

Internetové stránky portálu ExtraWindows 

Portál popisuje práci s aplikací Photosynth z praktického hlediska, od jeho instalace až 

po vytvoření 3D scény. [5] 
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3 Obrazová dokumentace 

Mezi nejznámější metody pořízení obrazové digitální statické dokumentace patří 

digitální fotografie. Pro účely školení pro potřeby přípravy na druh vzniklé situace a pro lepší 

představivost na místě události poskytuje řešení programovací jazyk VRML, pomocí kterého 

lze programovacím jazykem namodelovat virtuální 3D scénu a aplikace od společnosti 

Microsoft, která umožňuje „slepit“ několik překrývajích se fotografií do celistvého obrazu a 

vytvořit tak jakési 3D prostředí, které lze posléze prohlížet do neuvěřitelných detailů. [5] 

3.1 Současný stav fotodokumentace 

V současné době se fotodokumentace provádí formou fotografií, v drtivé většině 

digitálních. [1] 

3.1.1 Pojiš ťovny 

Co se fotodokumentace týče, je vyjádření pojišťoven takové, že pokud se staneme 

obětí mimořádné události (např. povodně) nebo jen obyčejné havárie v dopravě, vše 

poškozené, tak jak se to nachází, okamžitě vyfotografovat a sepsat si inventář. Pro účely 

pojišťoven postačuje fotografický důkazní materiál pořízený mobilním telefonem, jehož 

součástí je integrovaný digitální fotoaparát. [6]  

Stane – li se nám škoda v zahraničí v souvislosti s poničením našeho vozidla, taktéž 

musíme neprodleně pomocí fotografie zadokumentovat stav poškození. Provádí se 

fotodokumentace interiéru i exteriéru vozidla. [7] 

Klient postižený živelnou událostí by měl zdokumentovat vzniklé škody. V 

současnosti již téměř každý disponuje fotoaparátem nebo mobilním telefonem se 

zabudovaným fotoaparátem, proto by pořízení fotodokumentace nemělo představovat 

závažnější problém. 

Nutná je fotodokumentace zejména v případě likvidace škod způsobených živelními 

pohromami, kdy jsou likvidátoři pojišťoven maximálně vytíženi a na místo škody se mohou 

dostavit až za několik dní. Poškozený přitom musí zabezpečit majetek tak, aby zabránil 

vzniku dalších škod, a je nucen některé škody odstranit. Pak je důkladná fotodokumentace, 

případně svědecké výpovědi jediný podklad pro likvidaci škody. [8] 
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3.1.2 HZS ČR 

Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR) zpracovává pro své potřeby fotodokumentaci, 

kterou interně využívá a archivuje. Tato může být pak vhodně upravena pro potřeby 

zveřejnění 

Zveřejněná fotodokumentace musí ctít pravidla etiky, ochrany osobních údajů a 

ochrany osobnosti. HZS ČR prezentuje svou veřejnou fotodokumentaci mimořádných 

událostí na svých internetových stránkách, kde mají fotografie informativní charakter pro 

veřejnost. Digitální fotografie jsou přístupné ke stažení a nejčastěji se na internetových 

stánkách nacházejí ve formátu 800 x 600. [9] 

 

 
Obrázek 1: Požár autoservisu na Hornopolní ulici [9] 

3.1.3 Ostatní 

Každý podnik, živnostník si řeší svou firemní dokumentaci podle svých vnitřních 

směrnicí nebo svého uvážení. Pomineme-li v tomto případě dokumentaci pro pojišťovny, 

firemní dokumentace bude vycházet z klasického digitálního fotografování. Pro každou firmu 

je výhodné zadokumentování mimořádné události pro následné poučení se a budoucímu 

zamezení opakování. 

Neméně podstatným aspektem je, aby se vzniklá interní dokumentace nedostala do 

nepovolaných rukou. Proto by měla být neveřejná. 
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4 Digitální fotografie pro dokumentaci 

Tato kapitola řeší problematiku digitální fotografie. Zabývá se procesem vzniku jejího 

pořízení. 

4.1 Historie 

Počáteční experimenty s digitálním obrazem proběhly začátkem 60. let 20. století, kdy 

se hledal nejvhodnější způsob přenosu snímků z vesmírných sond na Zemi. První digitální 

fotoaparát pro laickou veřejnost se dostal na trh až v roce 1994. Jeho čip byl tvořen jen 

přibližně 300 000 pixely, což je zhruba dvacetkrát méně než u dnešních moderních modelů. 

Ihned v následujícím roce přišel na trh první přístroj s LCD (liquid crystal display) displejem 

na zadní stěně a roku 1996 se k ukládání digitálních obrázků začaly používat paměťové karty. 

[10] 

 

 
Obrázek 2: První komerční digitální fotoaparát Apple Quick Take 100 z roku 1994 [10] 

4.2 Digitální fotografie 

Oblast digitální fotografie zahrnuje snímání fotografických snímků tzv. digitálním 

fotoaparátem, jejich zpracování na počítači a následně vytištění snímků na tiskárně připojené 

k počítači či ve fotosběrně. Výhody digitálního fotografování jsou zřejmé na první pohled. 

V procesu digitální fotografie je od prvotního pořízení snímku až po jeho výstup možné 

provádět operace, které by nikdy s klasickým fotoaparátem na film nebyly možné. [11] 
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4.2.1 Proces vzniku 

Celý proces fotografování prostřednictvím digitální fotografie je velmi jednoduchý jak 

je patrno na obrázku. [12] 

 

 
Obrázek 3: Schéma procesu vzniku digitální fotografie [12] 

 
V první fázi se pořídí digitálním fotoaparátem snímek, ten se pak přehraje do počítače 

a po následném zpracování se buď vytiskne na papír, nebo např. po internetu pošle do 

fotolaboratoře ke zhotovení klasické fotografie. Přitom v celém procesu není počítač nutný. Je 

totiž možné nechat snímky přímo z fotoaparátu vyvolat ve fotolaboratoři. [12] 
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4.3 Technické nároky na hardware PC 

Počítač je srdcem digitální temné komory. Práce s fotografiemi klade na PC poměrně 

velké nároky, zvláště když se pracuje s fotografiemi s velkým rozlišením. Při nedostatečném 

hardware bude práce s fotem pomalá. [1] 

 

Tabulka 1: Fotografie - požadavky na hardware PC [1] 

Hardware Minimum 
Procesor Pentium II 
RAM 96 MB 
Místo na HDD 500 MB volných 
 

4.4 Možnosti digitálního fotografování 

• Okamžitě prohlédnout vyfotografovaný snímek 

• Upravit vyfotografované snímky 

• Použít snímky pro libovolný výstup 

• Snadno archivovat snímky 

 

Většina současných digitálních fotografických přístrojů umožňuje snímek ihned po 

expozici prohlédnout na miniaturním displeji a případně okamžitě smazat. 

Protože po vyfotografování můžete snímky nahrát do počítače, je možné s nimi 

v počítači dále pracovat – retušovat je, ostřit, provádět výřezy apod. 

Snímek v digitální podobě je možné vytisknout na jakékoliv tiskárně ve zvolené 

kvalitě, nechat je ve speciálním fotolabu převést na klasickou fotografii, vytvořit z něj na 

plotteru plakát formátu A0 apod. To by opět s klasickou fotografií nebylo tak jednoduché 

(ovšem ne nemožné). 

Díky tomu, že snímky jsou v digitální podobě, lze je snadno archivovat. Na jednou CD 

(nemluvě o DVD) tak můžete mít např. kompletní fotodokumentaci. [12] 
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5 Mimo řádná událost 

V následující kapitole si přiblížíme problematiku mimořádných událostí. Zaměříme se 

na definici a rozdělení s grafickým shrnutím. 

5.1 Definice mimo řádné události 

Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také 

havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení 

záchranných a likvidačních prací. [13] 

5.2 Dělení mimo řádných událostí 

5.2.1 Přírodní 

Přírodní mimořádné události vznikají působením přírodních sil pozemských i 

mimozemských, které jsou výsledkem změn akumulace energie uvnitř Země nebo na jejím 

povrchu. Formy stabilizace energetického potencionálu jsou ve své podstatě reprezentovány 

seismickou aktivitou, vulkanickou činností, svahovými sesuvy, pohyby vodní hladiny 

(povodně), extrémními meteorologickými jevy (větrné smrště, abnormální sucha či vedra), 

které mohou být umocněny doprovodnými nebo následnými ději. [14] 

5.2.2 Antropogenní 

Antropogenní mimořádné události jsou důsledkem civilizačních aktivit. Podle oblasti 

lidské činnosti se rozlišují mimořádné události technogenní (technického původu), dopravní, 

environmentální atd. Mimořádné události technického původu jsou spojeny s využitím 

výrobního potenciálu, jejich příčina je v selhání lidského činitele nebo techniky. 

Jako příklady lze uvést požáry, výbuchy, výron škodlivin toxických látek atd. V praxi 

se však často jedná o kumulaci uvedených dějů. [14] 
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5.2.3 Kombinované 

V praxi se často nejedná pouze o mimořádné události přírodní nebo antropogenní, ale o jejich 
kombinace.  

Kombinované mimořádné události zahrnují přírodní mimořádné události vyvolané 

dlouhodobou či krátkodobou činností člověka a technogenní mimořádné události indukované 

stupňováním přírodního katastrofického jevu (např. zemětřesení způsobí únik nebezpečných 

látek z objektů). [15] 

Přírodní mimořádná událost může vyvolat antropogenní a naopak jak je patrno na 

obrázku.  

 
Schematické znázornění mimořádných událostí v praxi: 
 

 
Obrázek 4: Rozdělení mimořádných událostí 
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6 Jazyk VRML 

6.1 Definice 

VRML (Virtual Reality Modeling Language) je programovacím jazykem pro 

modelování virtuální reality. Tento grafický formát je založen na bázi deklarativního 

programovacího jazyka (říká, co se má udělat a ne jak se to má udělat), který byl vyvinut 

především pro popis trojrozměrných scén obsahujících aktivní i pasivní objekty, použité 

například v aplikacích virtuální reality. VRML není jediný formát (či jazyk) této kategorie, 

v dnešní době se kupříkladu poměrně razantním způsobem preferuje formát X3D, jenž lze 

chápat jako ideového nástupce VRML. Dříve si prakticky převážná většina firem vytvářející 

3D aplikace navrhla vlastní formát. Nicméně právě jazyk VRML je doposud z grafických 

formátů a deklarativních jazyků určených pro popis virtuální reality nejvíce rozšířen. [2] 

6.2 Historie 

Počátky jazyku VRML (Virtual Reality Modeling Language) se datují už koncem 80. 

let 20. století. Tehdy programátoři americké společnosti Silicon Graphics v Kalifornii navrhli 

knihovnu pro práci s prostorovými objekty nazvanou Inventor. Šlo o vytvoření nadstavby 

grafické knihovny GL (Graphics library). Na začátku 90. let byla vyvinutá nová grafická 

knihovna OpenGL (Open Graphics Library) a spolu s ní i nová aplikační knihovna 

OpenInventor, která se stala základem jazyka VRML. Silicon Graphics definuje v roce 1995 

formát VRML 1.0, který rozšiřuje OpenInventor (knihovna pro realtimovou 3D grafiku) o 

možnost využití prostorových dat ze sítě internet. Roku 1997 vznikla verze 2.0, dnes známá 

pod názvem VRML97. Na konci roku byla oficiálně přijata za standard ISO pod označením 

ISO/IEC 14772-1:1997. Jazyk VRML v nynější době nahrazuje formát X3D (ISO/IEC 19775-

1). [2] 
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6.3 Použití 

VRML jazyk se používá, jak již bylo výše zmíněno, pro popis jednotlivých 

prostorových těles i celých rozsáhlých scén v aplikacích virtuální reality a také (i když 

v menší míře, než jeho tvůrci pravděpodobně předpokládali) na síti internet, kde slouží jako 

přenosový prostředek pro data popisující trojrozměrné modely. Prostorová tělesa lze v tomto 

formátu popsat pomocí seznamu souřadnic vrcholů a plochami specifikovanými indexy svých 

vrcholů do seznamu vrcholů – ve skutečnosti se jedná o poměrně úsporný způsob zápisu, 

především v porovnání s přímým zápisem vrcholů polygonů (většinou jsou vrcholy a hrany 

společné pro více polygonů). Pro základní geometrická tělesa, mezi něž patří krychle, koule, 

kužel apod., i pro objekt typu text jsou definována vlastní klíčová slova reprezentující uzly 

modelu, takže je není nutné rozkládat na trojúhelníky, což by bylo prostorově náročné a při 

přenosu modelů přes internet i pomalé. Rozklad na trojúhelníky je ponechán na prohlížeči 

VRML, který musí spolupracovat s grafickým akcelerátorem, například přes API grafické 

knihovny OpenGL. Také je podporováno texturování, tělesa lze dokonce potáhnout texturou 

uloženou ve formě videa. [2] 

Tento formát ideově vychází z formátu používaného v Open Inventoru, takže je možné 

tvořit hierarchické stromové struktury těles a měnit vlastnosti (transformace, barvu, texturu 

apod.) pro každou větev stromu zvlášť. Zvláště výhodná je tato reprezentace při interaktivní 

změně některých parametrů, například posunu celého složitého modelu. V nových verzích 

tohoto formátu, konkrétně od VRML 2.0, je dokonce možné specifikovat animace a 

programovat reakce na různé události, takže se z na první pohled běžného souborového 

formátu stává celá platforma pro virtuální realitu. Soubory typu VRML, jež mají většinou 

koncovku.wrl (popř. po komprimaci koncovku.wgz), jsou textové, takže je možné je 

upravovat běžnými textovými editory, posílat je přes filtry, spojit více souborů (a tím i 

reprezentovaných modelů) do jednoho (s vymazáním hlaviček druhého či dalšího 

připojovaného souboru) atd. Samotný export do VRML je velmi jednoduchý, proto se 

z tohoto formátu stává prostředek pro komunikaci mezi různými 3D editory, renderovacími 

programy (ze zadaných dat vzniká počítačová grafika) a prohlížeči 3D modelů. [3] 
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6.4 Způsob zápisu prostorové scény ve VRML 

Ve VRML je celá trojrozměrná scéna popsaná pomocí objektů, které jsou hierarchicky 

uspořádány ve stromové struktuře. V tomto ohledu se VRML podobá již zmiňovanému Open 

Inventoru. Ukazuje se, že stromová struktura je pro popis 2D i 3D scén ideální, protože se 

možné jednoduše manipulovat jak s jednotlivými objekty, tak i s celými skupinami objektů. 

Představme si například jednoduchý model auta. Ten se bude skládat z pěti objektů – čtyř kol 

a karoserie. Pro některé operace je vhodné uvažovat o autu jako o samostatném a 

nedělitelném objektu (posun auta ve scéně, zatáčení, řešení kolizí apod.), ovšem pro operace 

jiné například potřebujeme manipulovat s jednotlivými koly (otáčení). Pomocí stromové 

struktury lze tuto hierarchii vytvořit velmi jednoduše. Pro operace, které pracují s objekty 

vybíranými na základě jiných kritérií, než je jejich hierarchie, lze použít pojmenování objektů. 

[2] 

 
Obrázek 5: Ukázka programováni ve VRML [2] 
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6.5 Tvorba modelu VRML 

Jazyk VRML slouží pro vytváření a zobrazování 3D grafiky. Tento jazyk má také 

prostředky pro tvorbu virtuální reality. Jednotlivé objekty se mohou hýbat, měnit barvu, dají 

se přemístit táhnutím myši. Mohou reagovat na přítomnost Avatara (virtuální návštěvník), na 

časovač, na jiné objekty generující nějakou událost. Další silnou stránkou je, že jazyk VRML 

byl navržen pro použití na internetu. Virtuálními světy tedy můžeme procházet na webu v 

reálném čase, stačí mít jen nainstalovaný plug-in pro internetový prohlížeč. [3] 

 
Obrázek 6: Ukázka VRML 3D scény [2] 

6.6 Možnosti využití 

VRML světy lze procházet a získat tak představu o reálném vzhledu potenciálního 

interiéru. 

VRML lze použít pro různé účely jako např. reklamní účely, vizualizace pro prodej 

nemovitostí, geografické informační systémy, výukové účely (zobrazování složitých struktur, 

simulace), návrhy interiérů aj. Přestože jazyk VRML je jedinečný jazyk pro tvorbu a popis 

virtuální reality na internetu a nabízí mnohé výhody, tak nezaujal významné místo na 

internetu a nyní lze považovat za přežitý. [2] 
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7 Aplikace Photosynth 

Aplikace Microsoft Photosynth byla vyvinuta v Microsoft Research Labs. Tato 

aplikace využívá digitální fotografie uživatelů k vytvoření trojrozměrného pohledu na věc 

(lokalitu, místo, krajinu, budovu, atd.). Mezi záběry lze plynule přecházet, přibližovat detaily 

nebo kroužit ve 3600 panoramatech. 

Jediné, co uživatel musí poskytnout, jsou digitální fotografie, o zbytek se postará 

aplikace Photosynth. Ta běží jako samostatná aplikace a jako plug-in pro prohlížeče Internet 

Explorer a Firefox. [5] 

7.1 Technické nároky na hardware PC 

Jelikož jde o 3D technologii, bude práce s Photosynthem vyžadovat adekvátní počítač. 

Hardwarové požadavky by dnes nicméně měla většina současných počítačů splňovat. [5] 

Tabulka 2: Přehled hardwarových požadavků [5] 

Hardware Minimum Doporu čeno 

Paměť RAM 256 MB 1 GB 

Grafická karta VGA  64 MB VGA nad 64 MB 

Jiné DirectX 6 DirectX 7 a vyšší 

 

7.2 Synth 

Zjednodušeně řečeno je synth trojrozměrný model vytvořený na základě fotek jedné 

lokality jak je patrno na obrázku níže. Pokud například nafotíme dvacet fotek objektu z 

různých míst a úhlů, aplikace obrázky zanalyzuje a bude na nich hledat společné body. Na 

základě nich, na základě měnící se perspektivy a mimo jiné SIFT algoritmu a 

stereofotogrammetrie je možné rekonstruovat 3D model dané lokality. [5] 
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Obrázek 7: Ukázka synthu 

Tento trojrozměrný virtuální prostor pak slouží jako galerie pro vaše skutečné 

fotografie. Pomocí myši, navigačních ikonek, kurzorů nebo kolečka pak můžete mezi fotkami 

přepínat, přibližovat je, ve specifických případech pak i prohlížet objekty „kolem dokola“. 

Microsoft nyní otevírá všem uživatelům možnost nahrávat vlastní fotografie (až do 

celkové kapacity 20 GB zdarma) a vytvářet vlastní synthy. Kromě toho ale spolupracuje 

s dalšími organizacemi a společnostmi.  

Pro vytvoření nového synthu potřebujeme  pořídit několik desítek digitálních záběrů z 

různých úhlů. Ideální je pokud možno obkroužit každý objekt po několika kružnicích o stálém 

poloměru. [5] 

7.3 Přihlášení 

Pro přihlášení do Photosynth potřebujeme zřídit účet (je bezplatný) Microsoft Live ID, 

které slouží i pro přístup k dalším službám (Hotmail, Live Spaces apod.). Dále nainstalujeme 

aplikaci, která umožní prohlížečům (zatím Firefox a Internet Explorer) prohlížen synthy a 

vytvářet synthy vlastní. Po nainstalování a přihlášení se už mohou nahrávat vlastní synthy. 

Jednoduše vybereme snímky (klidně s upravenými barvami a kontrastem, ale neořezané), 

které chceme vložit. Čím více snímků a čím vyšší velikost, tím déle bude trvat hledání 

„překryvů“ a konstruování 3D scény. Poněkud překvapivé je, že k počítání dochází v našem 

počítači a ne na straně serveru. Na druhou stranu se tím určitě šetří množství přenesených dat. 

Propočet ale rozhodně není rychlou záležitostí. [5] 
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7.4 Techniky focení 

Pro potřeby aplikace Photosynth je zapotřebí fotografovat statické předměty, objekty 

apod. Dále pak myslet vždy na to, aby se fotografie navzájem překrývaly. Na obrázcích níže 

je názorná ukázka jak fotit. Aplikace má problémy se zpracováním lesklých ploch, proto je 

zapotřebí se při focení vyhýbat všemu co se leskne a jednotvárným objektům. Na dalších 

obrázcích je znázorněno, jak se fotografovat nemá. 

 
Obrázek 8: Techniky správného fotografování [4] 

 
Aplikace má problémy se zpracováním lesklých ploch, proto je zapotřebí se při focení 

vyhýbat všemu co se leskne a jednotvárným objektům. Na dalších obrázcích je znázorněno, 

jak se fotografovat nemá. 

 

 
Obrázek 9: Techniky nesprávného fotografování [4] 
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8 Technické vybavení pro pokus 

Pro zjištění výhodnosti použití jednotlivých technik jsem připravil jednoduchý pokus. 

V této kapitole kladu především důraz na materiál, který jsem k pokusu použil. 

Nejdůležitějšími elementy pro následující pokus jsou: digitální fotoaparát a počítač 

s připojením k síti internet. Níže uvedenou techniku jsem použil pro pořízení fotografií a 

tvorbu synthů. Uvádím u nich vybrané technické parametry, z mého hlediska nejpodstatnější. 

8.1 Fotoaparát 

Základem pro fotodokumentaci je fotoaparát. V mém případě jsem použil přístroj od 

firmy Olympus, jehož vybrané technické parametry uvádím v tabulce. Přístrojem jsem fotil 

v automatickém režimu. Formát fotografií jsem nastavoval z převážné části na 1280 x 960, 

v ojedinělých případech na 2288 x 1712. 

 
Tabulka 3: Vybrané technické parametry fotoaparátu [16] 

Označení přístroje Olympus C-765 Ultra Zoom 
Rozlišení celkové / efektivní 4.2 Mpix / 4.0 Mpix 
Max. rozlišení snímku 2288 x 1712 
Zoom optický 10x, digitální 4x 
Vestavěný blesk auto, on, off, redukce červených očí 
Dosah blesku 0.3 - 4.5 m 
Paměťové médium xD Picture card, 128 MB xD 
Výstupní formáty JPEG, TIFF, WAV, MOV 
 

 
Obrázek 10: Fotoaparát C-765 [16] 

 



 25 

8.2 Počítač 

Stejně jako je počítač srdcem úpravy digitálních fotografií, tak je i srdcem pro tvorbu 

synthů. Čím výkonnější PC je, tím rychleji se synth vytváří. Zde uvádím vybrané technické 

parametry mého počítače, který jsem použil pro tvorbu synthů. 

 
Tabulka 4: Vybrané technické parametry PC 

Procesor AMD Athlon™ 64 Processor 3000+ 
Frekvence procesoru 1,81 GHz 
Paměť RAM 1 GB 
Velikost HDD 250 GB 
Grafická karta ATI Radeon X1600 Pro, 256 MB 

8.3 Internet 

Vedle výkonného PC velice závisí na rychlosti internetu, jelikož při tvorbě synthu 

dochází k exportu dat na server. V tabulce níže uvádím vybrané technické parametry mého 

internetového připojení. 

 
Tabulka 5: Vybrané technické parametry internetového připojení [17] 

Prohlížeč WinXP Firefox 3.0 
Download 997,18 kbit/s (124,65 kB/s) 
Upload 297,70 kbit/s (37,21 kB/s) 
Web odezva 17.4 ms, 21.9 ms, 26.6 ms 
Stabilita 53,8% 
 

 
Obrázek 11: Technické parametry internetového připojení 
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9 Tvorba synth ů 

Předchozí kapitola se věnovala technickému vybavení pro zvolený jednoduchý pokus. 

V této kapitole jednoduchý pokus za účelem zjištění vhodnosti použití realizuji. V pokusu 

sleduji, za jakou dobu vyfotografuji daný objekt. Celkem jsem si vytipoval 8 objektů, ke 

kterým záměrně uvádím kromě fotografie i schéma jak jsem při fotografování postupoval. 

Každý objekt má svou tabulku přibližných rozměrových hodnot a také tabulku, ve 

které se nacházejí informace o formátu, počtu a velikosti pořízených fotografií. V tabulce je i 

čas, který byl nezbytný pro vytvoření synthu v PC. Kvalitou synthu mám v tabulce na mysli, 

jak je daný synth povedený. Procentuální číslo generuje aplikace Photosynth po vytvoření 

synthu automaticky. Fotografování objektů jsem prováděl po části, respektive celé kružnici.  

Prostorové údaje, které níže uvádím, jsou pouze přibližné. 

Odkazy na jednotlivé vytvořené synthy jsou uvedeny v příloze. Součástí přílohy je i 

stručný a přehledný návod, pomocí kterého si lze dané synthy prohlédnout. 



 27 

9.1 Objekt 1 

 
Obrázek 12: Schéma objektu 1 

 

 

 

Obrázek 13: Fotografie objektu 1 

 

 
Tabulka 6: Rozměrové hodnoty objektu 1 

Název Označení Jednotka v m 
délka a 10 
šířka b 4 
poloměr r 5 
 

Tabulka 7: Synth objektu 1 

Objekt zájmu Železniční most 
Počet fotografií 16 
Rozlišení v pixelech 1280 x 960 
Velikost fotografií v MB 4,2 
Kvalita synthu v % 100 
Vznik synthu v min. 7 
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9.2 Objekt 2, 3 

 
Obrázek 15: Fotografie objektu 2 

 

 
Obrázek 14: Schéma objektu 2, 3 

 

 
Obrázek 16: Fotografie objektu 3 

 
 

Tabulka 8: Rozměrové hodnoty objektu 2, 3 

Název Označení Jednotka v m 
délka a 6 
šířka b 5 
poloměr r 6 
 

Tabulka 9: Synth objektu 2 

Objekt zájmu Zničená garáž 1 
Počet fotografií 8 
Rozlišení v pixelech 2288 x 1712 
Velikost fotografií v MB 6,5 
Kvalita synthu v % 100 
Vznik synthu v min. 10 
 

Tabulka 10: Synth objektu 3 

Objekt zájmu Zničená garáž 2 
Počet fotografií 17 
Rozlišení v pixelech 1280 x 960 
Velikost fotografií v MB 5,8 
Kvalita synthu v % 100 
Vznik synthu v min. 9 
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9.3 Objekt 4, 5 

 
Obrázek 18: Fotografie objektu 4 

 

 
Obrázek 17: Schéma objektu 4, 5 

 

 
Obrázek 19: Fotografie objektu 5 

 
 

Tabulka 11: Rozměrové hodnoty objektu 4, 5 

Název Označení Jednotka v m 
délka a 50 
poloměr r 25 
 

Tabulka 12: Synth objektu 4 

Objekt zájmu Zničená budova 1 
Počet fotografií 9 
Rozlišení v pixelech 2288 x 1712 
Velikost fotografií v MB 7 
Kvalita synthu v % 100 
Vznik synthu v min. 13 
 

Tabulka 13: Synth objektu 5 

Objekt zájmu Zničená budova 2 
Počet fotografií 11 
Rozlišení v pixelech 1280 x 960 
Velikost fotografií v MB 2,9 
Kvalita synthu v % 100 
Vznik synthu v min. 4 
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9.4 Objekt 6, 7 

 
Obrázek 21: Fotografie objektu 6 

 

 
Obrázek 20: Schéma objektu 6, 7 

 

 
Obrázek 22: Fotografie objektu 7 

 
 

Tabulka 14: Rozměrové hodnoty objektu 6, 7 

Název Označení Jednotka v m 
délka a 8 
šířka b 1 
poloměr r 10 
 

Tabulka 15: Synth objektu 6 

Objekt zájmu Důlní vlak 1 
Počet fotografií 18 
Rozlišení v pixelech 1280 x 960 
Velikost fotografií v MB 4,9 
Kvalita synthu v % 68 
Vznik synthu v min. 11 
 

Tabulka 16: Synth objektu 7 

Objekt zájmu Důlní vlak 2 
Počet fotografií 19 
Rozlišení v pixelech 2288 x 1712 
Velikost fotografií v MB 15,8 
Kvalita synthu v % 69 
Vznik synthu v min. 31 
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9.5 Objekt 8 

 
Obrázek 23: Schéma objektu 8 

 

 
Obrázek 24: Fotografie objektu 8 

 
 

Tabulka 17: Rozměrové hodnoty objektu 8 

Název Označení Jednotka v m 
délka a 15 
šířka b 5 
poloměr r 10 
 

Tabulka 18: Synth objektu 8 

Objekt zájmu Tunel 
Počet fotografií 4 
Rozlišení v pixelech 1280 x 960 
Velikost fotografií v MB 1,1 
Kvalita synthu v % 100 
Vznik synthu v min. 1 
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10 Srovnání digitální fotodokumentace s aplikací 
Photosynth 

V této kapitole provedu srovnání digitálních fotografií se synthy vytvořenými 

v aplikaci Photosynth. 

10.1 Přehled informací pro porovnání vybraných pohled ů 

V přehledu tabulek daných synthů jsou zaznamenány časy, které byly nutné 

pro pořízení digitálních fotografií a tvorbě synthů. Z tabulek je mimo jiné patrné, kolik 

fotografií bylo zapotřebí. Tabulky jsem udělal pro dva formáty fotografií. Formát s nižším 

rozlišením vykazuje menší časovou zátěž, což je výhoda.  

Z tabulek jsem použil zdrojová data a vytvořil grafickou závislost počtů fotografií a 

synthů na čase. Z grafů lze vyčíst, že je lepší vytvářet synthy z fotografií 1280 x 960. 

Tento formát fotografie se mi z hlediska tvorby synthů osvědčil. Lze v něm 

plnohodnotně zoomovat a zároveň je zpracování relativně rychlé. Což se o formátu 2288 x 

1712 říci nedá, jelikož pro běžné účely toto rozlišení stejně nevyužijeme, a akorát nám 

prodlužuje dobu tvorby synthu. Formát 1280 x 960 je plně dostačující pro účely pokusu. 

10.1.1 Formát fotografií 1280 x 960 

Tabulka 19: Přehled dat pro porovnání (formát fotografií 1280 x 960) 

Pořadí Název synthu Po čet fotografií 
(ks) 

Doba vzniku 
synthu (min.) 

Doba vzniku 
fotografií (min.) 

1. Důlní vlak 1 18 11 10 
2. Zničená garáž 2 17 9 8 
3. Železniční most 16 7 7 
4. Zničená budova 2 11 4 5 
5. Tunel 4 1 3 

10.1.2 Formát fotografií 2288 x 1712 

Tabulka 20: Přehled dat pro porovnání (formát 2288 x 1712) 

Pořadí Název synthu Po čet fotografií 
(ks) 

Doba vzniku 
synthu (min.) 

Doba vzniku 
fotografií (min.) 

1. Důlní vlak 2 19 31 11 
2. Zničená budova 1 9 13 7 
3. Zničená garáž 1 8 10 6 
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10.2 Grafické porovnání 

Porovnání technologií v závislosti na čase pro fotografie 1280 x 960
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Obrázek 25: Porovnání pro formát 1280 x 960 

 

Porovnání technologií v závislosti na čase pro fotografie 2288 x 1712
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Obrázek 26: Porovnání pro formát 2288 x 1712 
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11 Závěr 

Současný stav obrazové dokumentace se skládá z běžných nebo digitálních fotografií, 

které umožňují pohled na událost ve 2D prostoru. Pro účely pojišťoven, HZS ČR a ostatních 

subjektů je takováto fotodokumentace dostačující. 

V práci jsem se věnoval kromě zhodnocení současného stavu i digitální fotografii, 

jejímu vzniku a výhodám. Dále jsem rozebral ve stručnosti problematiku mimořádných 

událostí. Poté jsem se věnoval oblasti moderních přístupů vytváření 3D modelu. 

V pravém slova smyslu lze 3D model vytvořit jen ve zmíněném programovacím 

jazyce VRML. Ten má však úskalí v tom, že se 3D scéna musí napsat programovacím 

jazykem, což klade obrovské nároky na zpracování dat, které se nám promítnou časovými 

prodlevami. Další nevýhoda je v tom, že uživatel musí umět programovat v jazyce VRML, 

což tento 3D přístup činí složitým. 

Aplikace Photosynth je daleko jednodušším nástrojem pro tvorbu 3D scény jak 

z hlediska technického vybavení tak znalostí uživatele. 

Pokusem jsem provedl srovnání klasické digitální fotografie a synthu vytvořeným 

v aplikaci Photosynth. Synth (jakýsi 3D model místa) má oproti fotografii nespornou výhodu 

v tom, že nás vtahuje na místo události a dává nám iluzi bezprostřednosti. Z hlediska 

časového je výhodné fotografovat pro vytvoření synthu fotografie do formátu 1280 x 960, 

jelikož při větším formátu fotografie dochází k vysokým časovým prodlevám, což lze vidět i 

na grafech. 

Photosynth dokáže velice jednoduše převést překrývající se fotografie do 3D modelu. 

Je však dobré mít na paměti, že s ním nemůžeme počítat při focení lesklých předmětů 

(objektů), věcí či osob za pohybu a za snížené viditelnosti, a je zapotřebí se spolehnout na 

klasickou 2D fotografii. Jinak je tato aplikace dobrým pomocníkem pro každého, kdo si chce 

vzniklou událost zadokumentovat pro ponaučení se a možné školení. 

Pokud se v budoucnu aplikace Photosynth vypořádá s nedostatky, kvůli kterým nelze 

pro dobrý synth (okolo 100%) použít fotografie lesklých objektů, předmětů v pohybu atd., 

bude dle mého názoru otázkou času, kdy bude převažovat 3D fotodokumentace a to nejen pro 

účely zadokumentování následků, či samotné mimořádné události. 
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15 Příloha 

15.1 Návod pro prohlížení synth ů 

Pro zobrazení synthů v počítači je předpokladem kromě nezbytného přístupu 

k internetu, mít splněny tyto požadavky: 

1) Mít v PC minimálně internetový prohlížeč Internet Explorer 7 nebo Firefox 2 a 3 

na platformě Windows 

2) Nainstalovat aplikaci Photosynth (volně ke stažení na http://www.photosynth.net/) 

3) Nainstalovat plug-in Microsoft Silverlight (volně ke stažení 

na http://www.microsoft.com/silverlight/) 

4) Zkopírovat níže citované odkazy do internetového prohlížeče 

15.2 Internetové odkazy na synthy 
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