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1 ÚVOD 

Během posledních dvaceti let se výpočetní technika a přístrojové vybavení  

neuvěřitelným tempem rozvíjí. V současnosti již zasáhla do všech odvětví lidské činnosti a 

stala se nezbytnou součástí našeho života. Zachvátila i vědní obor geodézie a také její 

oblast fotogrammetrii.  

Skutečně revoluční změna přišla v polovině 80. let 20. století. Překotný rozvoj 

výpočetní techniky umožnil vznik prvních digitálních technologií a vznikla tak digitální 

fotogrammetrie. Využití této mapovací metody našlo uplatnění v různých oblastech lidské 

činnosti:  

� stavebnictví, památková péče, strojírenství,  

� lesnictví, vodní hospodářství, zemědělství,  

� kriminalistika, medicína, design – určování a modelování tvarů, atd. 

Výhodou fotogrammetrie je snadné vyhotovení 3D modelů objektů, které jsou efektní 

součástí různých prezentací (virtuální turistika a virtuální muzea, 3D modely měst, 

prezentace na internetu atd.). 

Tato diplomová práce je příkladem zpracování 3D modelu a vizualizace kaple sv. 

Kříže v Dolním Benešově metodou průsekové fotogrammetrie. Vyhotovení prostorového 

modelu  předcházejí některé činnosti. Jsou to především:  

1. Určení kalibračních parametrů digitální komory Fuji FinePix S2 Pro. 

2. Zaměření referenčních bodů na objektu. 

3. Vypracování prostorového modelu kaple v programu PhotoModeler, včetně 

prostorového modelu detailu fasády. 

Na základě naměřených údajů byly porovnány vzdálenosti mezi referenčními body, 

určenými geodetickým zaměřením a fotogrammetrickým vyhodnocením. 
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2 FOTOGRAMMETRIE  

Fotogrammetrie (slovo řeckého původu: Fotos – světlo, Gramma – záznam a 

Metrie – měření) je měřická metoda, která se zabývá rekonstrukcí tvaru, velikosti a polohy 

předmětů z jejich fotografických snímků [5]. Obecněji lze fotogrammetrii definovat jako 

vědní obor, který se zabývá zpracováním informací na fotografických snímcích. 

S průběhem doby se mění, v závislosti na využívání výsledků a použitých technologií, 

definice fotogrammetrie. Fotogrammetrie by se dala také definovat jako měřická metoda 

umožňující modelování v 3D prostoru s využitím 2D snímků [4].  

Klasická fotogrammetrie vychází z fotografického záznamu, který je zobrazen na 

fotografii, tj. záznam na světlocitlivou vrstvu fotografického papíru. Slovo fotografie 

pochází z řeckých slov Fotos (světlo) a Graphos (kresba, záznam) volně přeloženo  

„kreslení světlem“. Vynález fotografie je přisuzován Francouzům J. A.  Niepce a J. L. 

Daguerre a datuje se k  roku 1839.  

Fotografický záznam lze provádět klasickou metodou na světlocitlivou vrstvu 

(analogová fotografie) nebo moderní metodou digitálního záznamu (digitální fotografie). 

2.1 Přednosti a využití fotogrammetrie 

Fotogrammetrie se liší od jiných měřických metod především tím, že sběr a měření 

informací se neprovádí na samotném předmětu měření, ale na měřických snímcích. Snímky 

lze pořídit v krátké době, mají významnou dokumentární hodnotu, měření lze kdykoli 

doplňovat, ověřovat a rozšiřovat o nové poznatky [1]. Mezi další výhody fotogrammetrie 

patří minimalizace práce v terénu, celková úspora času a nákladů, vyšší vypovídací 

schopnost snímků ve srovnání s mapou (např. digitální ortofoto). S neustálým rozvojem 

digitálních technologií se začíná využívat především fotografie digitální. Její výhody jsou 

především: 

� snadný a rychlý přenos dat, archivace snímků (CD, DVD) 

� dokonalé kopírování snímků, 

� možnosti odstranění šumu a předzpracování snímků, 

� značný podíl automatizace,  
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� uložení snímků v digitální formě ⇒ snímky nepodléhají žádným 

geometrickým změnám způsobeným teplotou a vlhkostí. 

Použití digitálního obrazu ve fotogrammetrii však přináší i problémy: 

� omezená prostorová rozlišovací schopnost digitálního obrazu, 

� velký objem dat, 

� nákladné HW a SW vybavení [7]. 

 

Fotogrammetrie nalezla uplatnění nejen v oboru geodézie a kartografie, ale také 

v různých oblastech lidské činnosti. Mezi nejužívanější patří:  

1. stavebnictví, památková péče – dokumentace fasád, kleneb a to historických, 

nebo jinak důležitých budov; měření posunů a přetvoření staveb a jejich částí 

 

Obr. 1 Plány skutečného stavu budov ve 2D a ve 3D 

[8] 

2. sledování postupu výstavby nebo těžby surovin - výpočet kubatur vytěžené 

horniny v povrchových dolech  

3. lesnictví – porostové mapy, postup těžby, kalamity 

 

Obr. 2 Snímek v infračerveném pásmu – sledování zdravotního stavu zeleně [8] 
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4. vodní hospodářství – určování DMT, modelování povodí, rozsah záplav 

  

Obr. 3 Pořadí zleva: povodňová situace v Terezíně zachycená ortofotomapou; DMT 

(vegetace je v 3D) 

[8] 

5. strojírenství 

6. medicína 

7. urbanismus, 3D modely měst 

 

Obr. 4 Pořadí zleva: blokový model, následující dva obrázky urbanistický model a na 

posledním obrázku je podrobný model zástavby města 

[8] 

8. kriminalistika – dokumentování místa trestného činu nebo dopravních nehod 

9. tvorba fotoplánů a ortofoto map – vznik digitálních map měst a obcí 
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Obr. 5 Ukázka barevné letecké ortofotomapy  

[8] 

2.2 Rozdělení fotogrammetrie 

Fotogrammetrie se během svého vývoje rozdělila na různé typy podle metod 

pořízení i vyhodnocení snímků. První pokusy s fotografickými snímky se zaměřením na 

fotogrammetrii prováděl v roce 1851 Francouz A. Laussedat. Již v roce 1861 vzniká 

průseková fotogrammetrie, jejíž princip je aplikován až do roku 1900. V roce 1901 Němec 

Dr. C. Pulfrich pokládá základy stereofotogrammetrie. Stereofotogrammetrie v pojetí 

z roku 1901 je analogová metoda, která je zdokonalována až do roku 1970, kdy nastupují 

fotogrammetrické přístroje analytické. Po patnácti letech, v roce 1985, vzniká s bouřlivým 

rozvojem výpočetní techniky éra digitální fotogrammetrie [9]. Poté se začala rozvíjet 

družicová fotogrammetrie a dále technologie laserového skenování. 

 

Podle polohy stanoviska: 

 

� Pozemní (terestrická, blízká) – stanovisko je nepohyblivé, umístěné na 

Zemi. Je možnost přesně určit polohu stanoviska a prostorovou polohu 

snímku. Výhodou je jednodušší zpracování snímků. Nedostatkem je, že 

jednotlivé předměty měření se mohou zakrývat. Tato metoda je využitelná 

v oborech architektury, stavebnictví, kriminalistiky, lékařství, … 
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� Letecká – stanovisko pro pořízení snímku je umístěno v letadle nebo jiném 

pohybujícím se nosiči. Na snímku je zobrazena větší plocha než v pozemní 

fotogrammetrii. Nevýhodou je, že nelze přesně určit prostorovou polohu 

snímku v okamžiku jeho pořízení (v dnešní době se pro určení polohy 

používá metoda GPS). Tato metoda je vhodná pro topografické mapování, 

archeologii, pozemkové úpravy, … 

 

� Družicová – stanovisko fotografické komory je ve vesmíru na umělé 

družici Země. Družicové snímkování představuje zdroj aktuálních informací 

o rozsáhlých území. Družicové snímky obsahují viditelná a infračervená 

pásma, což umožňuje zobrazovat a analyzovat jevy, které nejsou zřejmé 

z klasických leteckých snímků. Kombinací různých pásem lze využít pro 

monitorování stavu vegetace pro zemědělství, lesnictví a ekologii, řeší 

geologické aplikace, umožňuje studovat urbanizaci a využití půdy a mnoho 

dalších aplikací. [10] 

  

Obr. 6 Družice LANDSAT 7 

 

Podle počtu vyhodnocovaných snímků: 

 

� Jednosnímková fotogrammetrie – využívá se samostatných měřících 

snímků. Předmět měření je rovinný nebo rovině blízký. Měří se pouze 

rovinné souřadnice (2D) ⇒ lze vyhotovit pouze polohopisnou složku mapy.  

 

� Vícesnímková fotogrammetrie -  tato fotogrammetrie vyžaduje nejméně 

dva vzájemně se překrývající snímky. V místě překrytu lze pro vyhodnocení 

použít buď průsekovou metodu nebo využít stereoskopického vjemu a 
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vytvořit pomocí tzv. stereofotogrammetrie trojrozměrný obraz terénu (lze 

vyhotovit polohopisnou i výškopisnou složku mapy). 

 

Podle způsobu zpracování snímků: podle způsobu převodu snímkových souřadnic na 

prostorové souřadnice 

 

� Metody analogové – pomocí opticko-mechanických přístrojů se provádí  

rekonstrukce stavu při snímkování  

 

Obr. 7 Stereoautograf 

 

� Metody analytické -  převádějí se snímkové souřadnice do geodetických 

pomocí prostorových transformací, které se řeší na počítačích. 

 

Obr. 8 Analytický vyhodnocovací přístroj 

 

� Metody digitální – tato metoda využívá digitální obraz. Snímkové 

souřadnice se měří přímo na monitoru počítače. Pro vytvoření prostorového 

vjemu obrazu na monitoru počítače je potřebný speciální HW a SW. 
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Obr. 9 Digitální fotogrammetrická stanice 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Časová etapa vývoje fotogrammetrických metod 

 

Podle druhu záznamu výstupních hodnot: 

 

� Grafické (analogová forma) – výsledek vyhodnocení snímků je přímo 

graficky vyznačován na kreslícím stole, připojeném k vyhodnovacímu 

stroji. Vzniká přímo originál polohopisné nebo výškopisné složky mapy. 

Nevýhodou je, že výsledek nemůžeme dále zpracovávat, nekvalitní 

reprodukce a editace.  

 

� Číselné (digitální forma) – souřadnice jednotlivých vyhodnocovaných 

bodů se automaticky registrují do paměti počítače. Výsledkem je vektorový 

nebo rastrový soubor. Výhodou je přenositelnost, ukládání, editace [1]. 
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Obr. 11 Vývojový diagram  výstupních dat 

[6] 

2.3 Průseková fotogrammetrie 

Tato metoda patří do pozemní vícesnímkové fotogrammetrie. Principem je 

grafické nebo početní prostorové protínání vpřed pomocí měřických snímků (Obr. 

12).  

Vztahy pro výpočet prostorové polohy:  

Vodorovné úhly, sevřené promítacími paprsky s osou záběru: 
f

x
tg

′
=′α  (1) 

Svislé úhly: ( ) αβ ′⋅
′

=
′+

′
=′ cos

22 f

z

xf

z
tg  (2) 

          kde: x´, z´ … snímkové souřadnice měřeného bodu 

 f  … konstanta komory 

Nadmořské výšky jsou určovány trigonometricky. 
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Obr. 12 Princip průsekové fotogrammetrie 

 

K dřívějšímu vyhodnocení této metody bylo nutné znát geodetické souřadnice 

fotografických stanovisek a průsečík os záběrů. 

Moderní metoda, s použitím digitálních fotokomor a digitálního vyhodnocení, 

využívá ze staré technologie pouze průsek paprsků na určovaném bodě. Fotografické práce 

spočívají v pořízení vhodného počtu konvergentních snímků (osy snímků se protínají – 

úhel protnutí nejlépe 90°). Snímky musí mít dostatečný překryt. Geodetické práce 

spočívají v zaměření nadbytečného počtu vlicovacích bodů (6-8 identifikovatelných a 

rovnoměrně rozmístěných vlicovacích bodů). Vlicovací body mohou být na objektu 

signalizovány přirozeně (rohy budov, oken, výklenky) nebo uměle (reflexní terčíky). 

K vyhodnocení polohy bodu je třeba pořídit minimálně tři měřické snímky. Přidáním 

dalších snímků se zajistí kontrola a zpřesnění polohy bodu.  

Proces výpočtu prostorové polohy bodu: 

1 zpětné vypočtení polohy fotografických stanovisek 

2 určení snímkových souřadnic podrobných bodů na jednotlivých snímcích protínáním 

vpřed 
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Při vyhodnocení se numericky obnoví chod paprsků v prostoru od snímku k předmětu, 

neboli obnoví se situace při snímkování a nalezne transformační vztahy mezi systémem 

snímkových souřadnic a systémem souřadnic objektu tak, aby bodu zaměřenému na 

snímcích odpovídal jednoznačně právě jeden bod předmětu ve zvolené souřadnicové 

soustavě [1]. 

 

Přesnost průsekové fotogrammetrie závisí na: 

� počtu a konfiguraci snímků, 

� počtu a rozložení vlicovacích bodů, 

� počtu a rozložení spojovacích bodů. 

 

Klady: jednoduchost, rychlost, přesnost 

 

Zápory: problémová identifikace bodů, nárůst počtu snímků u složitějších objektů 

 

Využití průsekové fotogrammetrie: tvorba 3D modelů; vizualizace; dokumentace 

památkových objektů; DMT – lomy, údolí; …  [11] 

 

Existuje řada systémů pro digitální průsekovou fotogrammetrii (PhotoModeler, 

RolleiMetric, Leica-Elcovision).  

Pro vytvoření prostorového modelu kaple sv. Kříže v Dolním Benešově jsem 

použila tuto metodu. 
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3 MATEMATICKÉ ZÁKLADY FOTOGRAMMETRIE  

Fotogrammetrie je postavena na základech matematiky, fyziky a principech 

deskriptivní geometrie. Základem pro zpracování fotogrammetrických úloh jsou 

souřadnicové systémy a vztahy mezi nimi, a transformace mezi jednotlivými soustavami 

souřadnic. 

3.1 Snímkové orientace 

Základem měření je fotografický snímek, který je v ideálním případě středovým 

průmětem pozorovaného objektu. Pro kvalitní vyhodnocení těchto snímků je nutno znát a 

obnovit prvky vnitřní orientace – definují prostorovou polohu středu promítání vzhledem 

ke snímku a prvky vnější orientace – udávají polohu a orientaci snímku v prostoru, 

vzhledem k danému souřadnicovému systému. 

3.1.1 Prvky vnitřní orientace 

Prvky vnitřní orientace přesně definují polohu středu promítání vzhledem k rovině 

snímku. Umožňují rekonstruovat svazek paprsků, který v okamžiku expozice vytvořil 

měřický snímek [12]. PVniO musíme znát, abychom provedli kvalitní vyhodnocení 

fotografických měřických snímků. PVniO zpravidla udává výrobce nebo je lze určit 

laboratorním měřením.  

 K prvkům vnitřní orientace měřické komory patří (Obr. 14): 

� konstanta komory f (ohnisková vzdálenost) = vzdálenost od hlavního 

snímkového bodu H´ ke středu promítání v předmětovém prostoru (střed 

vstupní pupily) [1]. Určuje se s přesností na 0,01 mm. 

� hlavní snímkový bod H´ (dx´, dz´) = průsečík osy záběru s rovinou snímku. 

U správně rektifikované komory je H´ = M´. Střed snímku M´ vznikne jako 

průsečík protilehlých rámových značek snímku. 

� distorze objektivu ∆∆∆∆r´ (Obr. 13) = zkreslení objektivu, které snižuje 

přesnost v určení polohy měřených bodů na snímcích. Je způsobeno 

souhrnem geometrických nepřesností při výrobě objektivu. Distorze má 

složky radiální a tangenciální.  
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Tangenciální zkreslení se projevuje ve směru kolmém na radiální a je řádově nižší než 

zkreslení radiální (lze ho zanedbat). Je způsobeno nepřesnou centrací jednotlivých čoček. 

Radiální zkreslení je symetrické okolo hlavního bodu a vyjadřuje se obyčejně pomocí 

polynomu 3
3

2
21´ rKrKrKr ++=∆ , kde ∆r´ je hodnota radiální distorze pro radiální 

vzdálenost r od hlavního bodu snímku a K1, K2, K3 jsou koeficienty radiální distorze.  

 

Obr. 13 Efekt radiální a tangenciální distorze objektivu 

[13] 

 

 

Obr. 14 Prvky vnitřní orientace u pozemní fotogrammetrie 

[12] 
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3.1.2 Prvky vnější orientace 

Prvky vnější orientace určují polohu středu vstupní pupily objektivu měřické 

komory v souřadnicovém systému a orientaci osy záběru v prostoru [9]. PVO jsou 

definovány pro každý snímek. 

Tvoří je šest hodnot (Obr. 15): 

� souřadnice středu vstupní pupily O (XO, YO, ZO) v daném geodetickém 

souřadnicovém systému 

� úhly rotace osy záběru (ϕϕϕϕ, ωωωω, κκκκ) – definují polohu osy záběru vůči 

souřadnicovým osám 

 směr osy záběru ϕϕϕϕ (stočení) - úhel, který svírá osa záběru s kolmicí 

k fotogrammetrické základně 

 sklon osy záběru ωωωω - úhel, který svírá osa záběru s vodorovnou rovinou  

 pootočení snímku ve vlastní rovině κκκκ - úhel, který svírá spojnice rámových 

značek s vodorovnou rovinou proloženou osou záběru 

 

Obr. 15 Prvky vnější orientace u pozemní fotogrammetrie 
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3.2 Souřadnicové soustavy v pozemní fotogrammetrii 

Ve fotogrammetrii existují dva typy systémů souřadnic: 

� hlavní souřadnicové systémy – systém snímkových souřadnic, systém 

modelových souřadnic a systém geodetických souřadnic 

� pomocné souřadnicové systémy – systém fiktivních snímkových souřadnic 

a systém snímkových souřadnic přesně svislého snímku 

 

1. Systém snímkových souřadnic x´, z  ́(Obr. 16 a) 

Je tvořen dvěmi rovinnými souřadnicemi x´, z´, (y´ = - f) pro levý snímek a x´´, z´´, 

(y´´ = - f) pro pravý snímek. Počátek souřadnicové soustavy je umístěn do středu snímku 

M´ (= průsečík spojnic rámových značek). Souřadnicové osy: osa x´ je položena mezi 

vodorovné rámové značky, osa z´ leží kolmo na osu x´ v rovině snímku v matematickém 

smyslu, osa y´ s kladnou orientaci vpřed do předmětového prostoru (platí: y´= - f).   

 

2. Systém modelových souřadnic x, y, z (Obr. 16 b) 

Jedná se o soustavu modelu. Souřadnice x, y, z jsou prostorové, pravoúhlé a 

v měřítku modelu. Počátek souřadnicové soustavy je umístěn do středu promítání O´. 

Souřadnicové osy: osa x je položena do směru snímání, osa y - pravotočivá k ose x, osa z – 

orientace k zenitu. Souřadnice xO, yO, zO jsou modelové souřadnice středu promítání 

levého snímku (vstupní pupily). Modelový souřadnicový systém je prostorově natočen vůči 

geodetickému o úhly ω (kolem osy x) ϕ (kolem osy y) κ (kolem osy z).  

 

3. Systém geodetických souřadnic X, Y, Z  

Výsledná souřadnicová soustava objektu v geodetickém systému (např. S-JTSK + 

Bpv; WGS 84). Souřadnice X, Y, Z jsou prostorové, pravoúhlé.  

 

4. Systém fiktivních snímkových souřadnic xF´, yF´, zF´ 

Označení: xF´, yF´, zF´ pro levý snímek a xF´´, yF´´, zF´´ pro pravý snímek. Tato 

soustava slouží jako pomocná pro převod mezi snímkovými a geodetickými souřadnicemi.  
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 a)  b) 

 

Obr. 16 Schéma souřadnic: a) snímkových, b) modelových  

3.3 Transformace souřadnic 

Fotogrammetrie řeší převod snímkových souřadnic objektu (x´, y´, z´) na 

souřadnice geodetické (X, Y, Z). Tento převod zahrnuje obecně tři dílčí úkoly: postupnou 

změnu orientace soustavy snímkových souřadnic (tzv. rotaci), poté posunutí (tzv. 

translaci) počátku soustavy snímkových souřadnic a potom změnu měřítka. Celou 

transformaci lze řešit postupně po krocích, které zahrnují převod snímku do ideální polohy 

(kolmý snímek), poté převod do soustavy modelových souřadnic a konečně převod 

souřadnic modelových na geodetické [12]. 

Z hlediska fotogrammetrie můžeme transformace rozdělit na rovinné a prostorové. 

3.3.1 Podobnostní transformace 

Podobnostní transformace slouží pro vzájemné zobrazení mezi dvěma 

kartézskými rovinnými souřadnicovými systémy. Jedná se o čtyř-parametrovou 

rovinnou transformaci (dva posuny, jedno otočení a celkovou změnu měřítka). Tato 

transformace je konformní, ekvidistantní i ekvivalentní. Pro výpočet 4 parametrů je 
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nutné znát min. 2 identické body. Využívá se při převodu zaměřených vlicovacích 

bodů z místní soustavy do geodetické soustavy [1].  

 

Obr. 17 Rovinná podobnostní transformace  

3.3.2 Afinní transformace 

Jedná se o šesti-parametrovou transformaci (dva posuny, jedno otočení, jedna 

deformace úhlu souřadnicových os a dvě změny měřítka). Pro výpočet šesti parametrů je 

nutné znát min. 3 identické body. Používá se zejména při transformaci měřených plošných 

souřadnic do soustavy snímkových souřadnic (transformace ,,na rámové značky“). 

 

Obr. 18 Rovinná afinní transformace  

3.3.3 Projektivní (kolineární)  transformace 

Popisuje středové zobrazení (projekci) dvou rovinných souřadnicových systémů. 

Pro určení osmi parametrů transformace je nutno znát min. 4 identické body. Tato 

transformace zachovává přímočarost, průsečíky přímek a dvojpoměr délkových úseků 

mezi body ležícími na jedné přímce. Je základem jednosnímkové fotogrammetrie. 
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Obr. 19 Rovinná projektivní transformace  

3.4 Transformace snímkových souřadnic na geodetické 

Starší postup převodu snímkových souřadnic na geodetické probíhal takto 

(symbolický zápis): 

x´, y´, z´ ⇒⇒⇒⇒ xF
´,  yF

´, zF
´ ⇒⇒⇒⇒ x, y, z ⇒⇒⇒⇒ X, Y, Z 

      snímkové       fiktivní   modelové    geodetické 

 

Jedná se o postupný převod ze snímkových souřadnic, přes souřadnice fiktivního snímku a 

modelové souřadnice na souřadnice geodetické. 

Druhou možností je převést snímkové souřadnice na geodetické přímo. Symbolickým 

zápisem by se tento převod vyjádřil takto:  

x´, y´, z´ ⇒⇒⇒⇒ X, Y, Z   

                                          snímkové     geodetické [1] 

 

Přímý vztah mezi snímkovými a geodetickými souřadnicemi 

Tohoto vztahu se užívá v moderní fotogrammetrii. Vztah mezi snímkovými a 

geodetickými souřadnicemi lze s využitím rotační matice určit na základě podmínky 

kolinearity. Tato podmínka říká, že bod na zemském povrchu P, obraz tohoto bodu na 

snímku P  ́a střed promítání O leží na jedné přímce.  

Kolineární vztah je definován takto [2]: 
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Postupnou rotací os o úhly ω, ϕ , κ byla odvozena matice rotace R [1]: 
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Systém modelových souřadnic je pak možno převést rotacemi kolem tří os na systém 

geodetický [2]: 
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Dosazením (5) do (3) lze tedy získat přímý vztah mezi snímkovými a geodetickými 

souřadnicemi [2]: 
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Inverzní rovnice je základem pro moderní metody fotogrammetrie [2]: 
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Z těchto rovnic vyplývá, že pro rekonstrukci prostorového bodu na objektu potřebujeme 

jeho zobrazení minimálně na dvou snímcích. 
 

 

 

4 OPTICKÉ ZÁKLADY FOTOGRAMMETRIE  

4.1 Zobrazení ideálním optickým členem 

Teoretická část optického zobrazení vychází z předpokladu fyzikálně 

idealizovaného objektivu (= ,,tenká“ čočka). Za tohoto předpokladu je fotografický snímek 

středovým průmětem fotografovaného objektu. Paprsky, které procházejí odpovídajícími 

body (bod P a jeho obraz P´), se protínají v jediném bodě – středu promítání O (Obr. 20).  

 

Obr. 20 Princip středového (centrálního) promítání  

 

Ideální tenká čočka představuje přesnou centrální projekci (Obr. 21). To znamená, 

že předmětové i obrazové úhly jsou si rovny a platí základní vztahy:  

 

 
α

αα
tgfr ⋅=

=
´

´

  (9) 
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Obr. 21 Ideální středové promítání   

 

 Jedním z cílů fotogrammetrie je převod centrální projekce na projekci ortogonální. Aby 

tato úloha byla řešitelná, je nutné přesně definovat elementární prvky centrální projekce, tj. 

střed promítání O. Jeho definování pak s dalšími prvky tvoří tzv. prvky vnitřní orientace 

[1]. 

4.2 Zobrazení objektivem 

Fotografický objektiv se skládá z řady optických členů. Musí být konstruován tak,  

aby optické vady byly omezeny na minimum. Množství paprsků, které se podílí na 

vytvoření fotografického obrazu je omezeno clonou. Clona slouží k regulaci množství 

světla a omezuje okrajové paprsky, u kterých se více projevují chyby. Obraz clony, který je 

vytvořen všemi částmi optické soustavy nacházejícími se před touto clonou, se nazývá 

vstupní pupila. Obraz clony, který je tvořen všemi částmi optické soustavy, které se 

nachází za touto clonou, se nazývá výstupní pupila [14]. Středy pupil tvoří dva středy 

promítání. Střed vstupní pupily O pro prostor předmětový a střed výstupní pupily O´ pro 

prostor obrazový. Střed vstupní pupily definuje polohu kamery v prostoru. Střed výstupní 

pupily určuje konstantu komory f . 

Osa záběru u optického zobrazení je určena paprskem, který prochází středem 

vstupní pupily kolmo k obrazové rovině. Hlavní bod snímku H´ je průsečík optické osy 

s rovinou obrazu. Konstanta komory f se rozumí kolmá vzdálenost středu výstupní pupily 

O´ k rovině obrazu (f = ´´HO ).     
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Základní vztah pro zobrazení objektivem: r´= f . tg α + ∆ r´, kde ∆ r´ je vliv 

distorze (zkreslení objektivu). 

 

 

Obr. 22 Zobrazení objektivem 

4.3 Objektiv 

Objektiv fotografického přístroje je soustava přesně uspořádaných a uložených 

optických čoček, která slouží k soustředění světla na senzor nebo na film. Čočky mohou 

mít nejen různé tvary a velikosti, ale často jsou i z různých materiálů s různým indexem 

lomu. Tvar, počet a uspořádání čoček se počítá na základě zadání parametrů, jakými jsou 

ohnisková vzdálenost, světelnost, minimální vzdálenost zaostření [15]. Jsou kladeny 

vysoké nároky na korekci optických vad. Tyto nároky jsou splnitelné jen při větším počtu 

lámavých ploch. Fotografické objektivy tak i vzhledem k dalším požadavkům (plynulá 

změna ohniskové vzdálenosti, …) představují většinou špičkovou oblast optiky. 

Objektiv fotografického přístroje je spojná optická soustava, kterou charakterizují 

dvě veličiny (Obr. 23): 

� ohnisková vzdálenost f - je definována jako vzdálenost čočky k jejímu 

ohnisku za předpokladu, že zobrazený předmět je v nekonečnu. Je to tedy 

vzdálenost, kde se paprsky protnou pokud vstupují do čočky rovnoběžně (tj. 

předmět je v nekonečnu). Udává se v milimetrech a lze ji nalézt na obrubě 

objektivu. 

� světelnost - rozhoduje o toku světla, které prochází objektivem na citlivou 

vrstvu filmu. Čím větší světelnost objektivu, tím více světla dopadá na film. 

Světelnost objektivu souvisí s průměrem vstupního otvoru objektivu: čím je 

při dané ohniskové vzdálenosti f tento průměr větší, tím větší je světelnost 
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objektivu. Světelnost se obvykle zapisuje ve tvaru clonového čísla F, které 

vyjadřuje poměr ohniskové vzdálenosti f [mm] a průměru vstupní pupily D 

[mm]. 

 

Obr. 23 Ohnisková vzdálenost f a průměr vstupní pupily D pro spojnou čočku 

 

Z hlediska ohniskové vzdálenosti lze rozdělit objektivy na: 

� základní - úhel záběru je asi 50°, což je zhruba stejně jako úhel vnímání 

lidského oka. Ohnisková vzdálenost je přibližně rovna úhlopříčce filmu. 

� širokoúhlé - ohnisková vzdálenost je kratší než u normálního objektivu, 

snímek má tím pádem širší záběr. Zorný úhel bývá velký, například tzv. rybí 

oko má zorný úhel 220°. Nevýhodou těchto objektivů je velké okrajové 

zkreslení. 

� teleobjektiv - objektiv s velkou ohniskovou vzdáleností a obrazovým úhlem 

menším než 40°.  

� s proměnnou ohniskovou vzdáleností (zoomy) - objektivy s proměnlivou 

ohniskovou vzdáleností. Ohnisková vzdálenost se u nich mění vzájemným 

posouváním čoček objektivu. 

 

 

Obr. 24 Zorný úhel v závislosti na ohniskové vzdálenosti 

[15] 
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4.4 Vlivy působící na geometrii zobrazení objektivem 

Vady objektivu jsou odchylky (aberace) skutečného zobrazení od ideálního 

zobrazení. Jsou dány samotnými vadami použitých optických členů, většinou čoček. 

Kvalita měřického objektivu ovlivňuje do velké míry přesnost určení snímkových 

souřadnic, proto je nutné tyto aberace minimalizovat. 

4.4.1 Kulová vada (otvorová, sférická) 

Tato vada se vyskytuje u čoček se sférickými (kulovými) nebo rovinnými povrchy. 

Vzniká tehdy, pokud na čočku dopadá široký svazek paprsků, přičemž paraxiální paprsky 

se za čočkou setkávají v jiném bodě než okrajové paprsky širokého svazku. Tato vada 

způsobuje, že obrazem bodu není bod, ale rozmazaná kruhová ploška. Kulovou vadu lze 

částečně kompenzovat kombinací spojné a rozptylné čočky. 

 

Obr. 25 Kulová vada 

 

4.4.2 Barevná vada (chromatická) 

Barevná vada vzniká na základě různého indexu lomu pro různé barvy a tedy i 

různé vlnové délky světla (fialová má nejkratší vlnou délku a červená naopak nejdelší). 

Bílé světlo je složeno z různých vlnových délek a každá jeho složka se při průchodu 

čočkou láme trochu jinak. Platí, že fialové světlo se díky většímu indexu lomu láme více 

než červené světlo, které se láme nejméně. Tím také dostáváme odlišné ohniskové 
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vzdálenosti pro jednotlivé barvy a obraz v červené barvě je posunutý vůči fialové. V 

důsledku této vady je obrazem bodu bod určité barvy, který je obklopen mezikružími 

jiných barev. Chromatickou vadu lze částečně odstranit vhodnou kombinací spojných a 

rozptylných čoček. 

 

Obr. 25 Barevná vada 

4.4.3 Astigmatismus 

Astigmatismus je optická vada, kterou způsobují šikmé paprsky vzhledem k optické 

ose čočky či objektivu. Tyto paprsky se totiž lámou jinak než kolmé k čočce nebo 

rovnoběžné s optickou osou. To se projevuje opět rozmazáním, kdy se body v navzájem 

kolmých osách, rovinách a směrech zobrazí v různé vzdálenosti. Zobrazení bodu bude mít 

tvar elipsy, popř. krátké úsečky (fokály). Astigmatismus lze odstranit použitím vhodné 

kombinace čoček. 

 

Obr. 26 Astigmatismus  
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4.4.4 Koma 

Koma je vada čočky, kdy na čočku dopadá široký svazek paprsků, který není 

rovnoběžný s optickou osou. Pokud je dopadající svazek paprsků dostatečně široký, 

nebude se bod zobrazovat jako úsečka, ale bude v různě vzdálených rovinách od optické 

soustavy vytvářet složité obrazce, které tvarem připomínají komety. 

 

Obr. 27 Koma  

4.4.5 Distorze objektivu 

Viz kapitola 3.1.1. Prvky vnitřní orientace 

4.4.6 Další vady 

� zklenutí zorného pole - body ležící v rovině rovnoběžné s ohniskovou 

rovinou nevytvoří ostrý obraz na rovinu snímače, ale na zakřivenou plochu, 

a to vypuklou nebo vydutou. Dochází k rozmazání a neostrosti.  

 

Obr. 28 Zklenutí zorného pole  

� difrak ční vada (ohybová) - vada vlivem difrakce (ohybu) světla. U 

paprsků procházejících bezprostředně podél okrajů kruhového otvoru (tj. 
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clony, objímky čoček) dochází k ohybovým jevům, které se stupňují se 

zmenšováním průměru otvoru clony. Výsledkem je, že bod se zobrazí jako 

ploška, která je orámovaná několika různě prosvětlenými kroužky. 

� zkreslení obrazu - vzniká odlišným zvětšením bodů různě vzdálených od 

optické osy. Pokud jsou vnější části předmětu zvětšeny více, mluvíme o 

poduškovitém zkreslení, jsou-li naopak zvětšeny méně než vnitřní části, pak 

se jedná o zkreslení soudkovité. 

 

Obr. 29 Zkreslení obrazu  

 

� vinětace - jde o pokles osvětlení ke krajům obrazu, rohy se jeví mírně 

tmavší než střed. 

� odlesky a parazitní odrazy - způsobuje je především protisvětlo nebo 

přímé světlo a zdroje zepředu v obraze, případně i boční světlo [16], [17] . 
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5 ZPRACOVÁNÍ PROSTOROVÉHO MODELU  

Úkolem mé diplomové práce bylo vytvoření prostorového modelu a vizualizace 

Kaple sv. Kříže v Dolním Benešově metodou průsekové fotogrammetrie.  

Zpracování prostorového modelu předcházejí některé činnosti. Jsou to především: 

zaměření referenčních bodů na objektu, určení kalibračních parametrů digitální kamery, 

fotodokumentace kaple, vypracování prostorového modelu kaple v programu 

PhotoModeler, včetně prostorového modelu detailu fasády.  

V neposlední řadě jsem také porovnala vzdálenosti mezi referenčními body, 

určenými geodetickým zaměřením a fotogrammetrickým vyhodnocením.     

5.1 Charakteristika dokumentovaného objektu 

Kaple sv. Kříže se nachází v městě Dolní Benešov. Toto město leží uprostřed 

komunikačního tahu mezi okresním městem Opavou a krajským městem Ostravou. Dolní 

Benešov s místní částí Zábřeh se rozkládá na jižním okraji hlučínské pahorkatiny 

v nadmořské výšce 231m.  

Na západním okraji města u silnice I. třídy na Opavské ulici se nachází jedna 

z kulturních památek města – Kaple sv. Kříže. Tato pseudogotická neorientovaná cihlová 

stavba, která je pro tuto oblast typická, pochází asi ze 70. let 19. století. Architektem 

stavby je F. Exner z Brém [18].  

 

Lokalizace (Obr. 30): 

Stát:  Česká republika 

Kraj: Moravskoslezský  

Okres: Opava 

Město: Dolní Benešov 

Katastrální území: Dolní Benešov (628638) 

 

Vlastník objektu: 

Římskokatolická farnost Dolní Benešov 
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Přibližné souřadnice objektu: 

S-JTSK: Y: 482472 X: 1090967 

GPS:  49°55´16,51´´N 18°6´19,03´´E  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obr. 30 Lokalizace  

 

 

 

 

5.2 Přístrojové vybavení 

5.2.1 Totální stanice Leica TCR 307 (Obr. 31) 

Pro geodetické zaměření polygonového pořadu a referenčních bodů jsem použila 

vypůjčenou školní totální stanici Leica TCR 307 (vypůjčena od VŠB-TUO). Umožňuje 

měření vzdálenosti bez odrazného hranolu pomocí zabudovaného viditelného laserového 

 

  S 
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paprsku. Má nekonečnou horizontální a vertikální ustanovku a laserovou olovnici pro 

dostředění přístroje. Technické parametry přístroje jsou popsány v Tabulce 1 a Tabulce 2. 

  

Obr. 31 Leica TCR 307 

 

Výrobce

Typ přístroje

Zvětšení
Nejkratší vzdálenost záměry

Zorné pole

Jednotky

Přesnost odečítání

Krabicová libela
Elektronická libela

Přesnost

dvojosý, kapalinový (přesnost 
urovnání)

Provozní

Vnitřní paměť - kapacita

-20°C až +50°C

elektronický tachymetr

Registrace

256 kB = 4000 datových 
bloků nebo 7000 souřadnic

360° šedesátinné, 400 gon, 
360°desetinné

7´´, 2 mgon

Dalekohled

30x
1,7 m

Leica Geosystems 

TECHNICKÉ DATA P ŘÍSTROJE

1°30´

Měření úhlů

Cistlivost libel

Laserová olovnice

6´/2 mm
20´´/2 mm

0,8 mm/1,5 m

Kompenzátor

2´´, (0,7 mgon)

Teplotní rozsah

 

Tabulka 1 Technické parametry totální stanice Leica TCR 307 
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Režim dálkoměru Přesnost Popis

LS_Kratke 3 mm + 2 ppm měření bez hranolu do 80 m
LS_Track 5 mm + 2 ppm přibližné měření (tracking) bez hranolu
LS_Hran 5 mm + 2 ppm dlouhé vzdálenosti s měřením na hranol

HR_Presne 2 mm + 2 ppm měření s vysokou přesností na hranol
HR_Rychle 5 mm + 2 ppm měření s vyšší rychlostí a menší přesností  
HR_Track 5 mm + 2 ppm přibližné měření
HR_Folie 5 mm + 2 ppm měření vzdálenosti na odrazné štítky

Měření vzdáleností

 

Tabulka 2 Přesnost délkového měření totální stanice Leica TCR 307 

5.2.2 Digitální zrcadlovka Fuji FinePix S2 Pro (Obr. 32) 

Pro snímkování Kaple sv. Kříže jsem použila vypůjčenou školní digitální 

zrcadlovku Fuji FinePix S2 Pro (vypůjčena od VŠB-TUO). Technické parametry jsou 

popsány v Tabulce 3. 

 

Obr. 32 Zrcadlovka Fuji FinePix S2 Pro 
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Výrobce

Typ
Rok uvedení na trh

Typ čipu
Rozlišení

Efektivní rozlišení
Velikost

Citlicost ISO

Typ ostření

Typ závěrky
Rozsah závěrky

Paměťové médium
Format souboru

Velikost

Typ hledáčku
Typ blesku

Výstupní konektory
Napájení
Rozměry

Fujifilm 

1440 x 960 (1,4 mil. pix)

Manual Focus, Auto Focus

Super CCD III
6,5 Mpix
12,1 Mpix

23 x 15,5 mm
100, 160, 200, 400, 800, 1600

jednooká zrcadlovka (SLR)

2304 x 1536 (3,5 mil. pix)

TTL
vestavěný 

USB 1.1, Video-out

Různé

SmartMedia, CompactFlasch I/II
JPEG, TIFF, RAW

1,8´´ = 4,5 cm; 117 kpix

LCD

Vertikální lamelová elektronicky řízená
1/4000 - 30 s

Clona a závěrka

Paměťové karty 

142 x 131 x 80 mm

Obecné informace

2002

Snímací čip

4 x AA, 2 x CR 123A pro napájení blesku

Rozlišení

Rozlišení

Zaostřování

4256 x 2848 (12,1 mil. pix) 
3024 x 2016 (6,1 mil. ix)

 

Tabulka 3 Parametry digitální zrcadlovky Fuji Finepix S2 Pro 

[19] 

5.2.3 Objektiv Sigma 20 mm (Obr. 33 b) 

Fotoaparát Fuji FinePix S2 Pro jsem použila ve spojení s širokoúhlým objektivem 

Sigma 20 mm. Výborná korekce astigmatismu, barevné vady a distorze obrazu je dosažena 

použitím asferických členů v optické konstrukci tohoto objektivu. Zvláštní péče byla 

věnována minimalizaci vinětace. Technické parametry jsou popsány v Tabulce 4 [20]. 
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 a) konstrukce objektivu 

 

 

b) objektiv Sigma 20 mm  

 Obr. 33 

5.3 Softwarové vybavení 

5.3.1 KOKEŠ (verze 8.52.0) 

Systém KOKEŠ v sobě zahrnuje výkonný editor rozsáhlých geografických dat 

uložených souborově ve výkresech a nejrůznějších rastrových podkladech a geodetických 

údajů o bodech uložených v  seznamech souřadnic. Dále obsahuje moduly pro zpracování 

měření z terénu, geodetické a konstrukční výpočty, nástroje na kontroly a topologické 

úpravy dat a další. 

Je vhodným nástrojem pro všechny běžné geodetické práce a pro tvorbu a údržbu 

mapových děl. Pro některé speciální úlohy jsou určeny jeho další nadstavby. 

Všechny operace a výpočty jsou protokolovány a odpovídají požadavkům katastrálních 

úřadů [21]. 

 
 

 

 

Tabulka 4 Technické parametry   

objektivu Sigma 20 mm 
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5.3.2 GROMA (verze 7.0) 

GROMA je geodetický systém pracující v prostředí MS Windows. Systém je určen 

ke komplexnímu zpracování geodetických dat od surových údajů přenesených z totální 

stanice až po výsledné seznamy souřadnic, výpočetní protokoly a kontrolní kresbu [22]. 

5.3.3 PhotoModeler (verze 5.1.0) 

Ke zpracování prostorového modelu Kaple sv. Kříže jsem použila program 

PhotoModeler. 

PhotoModeler je software vyvinutý kanadskou firmou EOS Systems Inc.    

PhotoModeler je fotogrammetrický systém určený k bezdotykovému 2D a 3D 

měření. Je založen na principech metody průsekové fotogrammetrie. Tento software 

umožňuje vyrovnat skupinu konvergentních snímků (pracuje na principu paprskového 

vyrovnání svazků) a následně vytvořit rovinný či prostorový model objektů zachycených 

na snímcích. Rovněž lze provést kalibrace fotografických přístrojů [3]. K tomuto účelu je 

k programu dodáváno i rovinné testovací pole ve formátu *.pdf. 

PhotoModeler pracuje s body, hranami, křivkami, plochami a texturami ve 

vrstvách. Textury mohou být voleny z fotografií nebo z palety barev. Barvu lze přiřadit i 

hranám a křivkám. Výsledkem je 3D model, který může být exportován do jiných 

programů: 3D DXF (*.dxf), 2D DXF (*.dxf), 3D Studio (*.3ds), VRML 1.0 (*.wrl), 

VRML 2.0 (*.wrl), Wavefront (*.obj), Raw (*.raw), IGES (*.igs), Rhino (*.3dm), STL 

(*.stl).  

Tento program je využíván v oblastech architektury, památkové péče, archeologie, 

strojírenství, dokumentace dopravních nehod a počítačové animace. 
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Obr. 34 Pracovní prostředí PhotoModeleru 

5.4 Geodetické zaměření polygonového pořadu a referenčních 

bodů 

Geodetické zaměření bylo nutné pro stanovení měřítka modelu a porovnání 

vzdálenosti mezi referenčními body, určenými geodetickým zaměřením a 

fotogrammetrickým vyhodnocením. Pro určení souřadnic referenčních bodů jsem 

stabilizovala síť polygonových bodů kolem zaměřovaného objektu. Zvolila jsem uzavřený 

polygonový pořad. Z těchto polygonových bodů jsem polární metodou zaměřila 24 

referenčních bodů na objektu a 87 bodů půdorysu kaple. 

    Geodetické měření jsem provedla 16. 10. 2008. 
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5.4.1 Použité přístroje a zařízení 

� 1 x totální stanice Leica TCR 307 

� 1 x sada odrazných hranolů a třínožek Leica 

� 3 x stativ Leica 

� 1 x trasírka 

� 1 x pásmo 30 m 

� 1 x skládací metr 

� prostředky pro stabilizaci bodů: hřeby, kladivo, sprej 

5.4.2 Rekognoskace terénu a stabilizace bodů 

Při rekognoskaci jsem provedla rozvahu o poloze bodů uzavřeného polygonového 

pořadu, počtu, rozložení a metodě geodetického zaměření referenčních bodů. Stabilizovala 

jsem 4 body (4001, 4002, 4003 a 4004) polygonového pořadu tak, aby mezi nimi byla 

přímá viditelnost a aby z každého polygonového bodu byly viditelné dvě stěny kaple. 

Stabilizaci jsem provedla dočasně pomocí hřebů.      

5.4.3 Zaměření a vyhodnocení polygonového pořadu 

Zaměření uzavřeného polygonového pořadu mezi body 4001 až 4004 jsem provedla 

metodou trojpodstavcové soupravy, pomocí totální stanice Leica TCR 307 v místním 

souřadnicovém a výškovém systému. Vodorovné a svislé úhly jsem měřila ve dvou 

skupinách a dvou polohách dalekohledu. Vodorovné délky tam i zpět elektronickým 

dálkoměrem na odrazné hranoly. Výšky stroje a výšky cílů nad bodem jsem určila 

skládacím metrem. Měřené hodnoty jsem zapisovala do zápisníků (Příloha 1.1).  

Vyhodnocení měřených hodnot polygonového pořadu jsem provedla ručně 

v zápisníku. Výpočet a vyrovnání polygonového pořadu jsem provedla v programu Groma 

7.0 v místním souřadnicovém systému. Bodu 4001 jsem přiřadila souřadnice (0, 0, 0) a 

kladný směr osy X´ jsem vložila do polygonové strany 4001-4002 (α4001-4002 = 0gon). Bod 

4001 je také výchozím bodem při určování trigonometrických výšek. Souřadnice 

polygonových bodů jsem vyrovnala metodou nejmenších čtverců. Výsledkem jsou 

souřadnice bodů 4001, 4002, 4003, 4004. 
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Veškeré zápisníky, výpočty, protokoly a seznam souřadnic jsou uvedeny v Příloze 

č. 1. 

5.4.4 Zaměření a vyhodnocení referenčních bodů a půdorysu kaple 

Pro geodetické zaměření polohy referenčních bodů jsem zvolila polární metodu 

s využitím bezhranolového měření vzdáleností. Výšky jednotlivých referenčních bodů a 

bodů půdorysu kaple jsem určila trigonometricky. Referenční body jsem zaměřila současně 

s polygonovým pořadem, každý referenční bod vždy ze dvou stanovisek. Celkem jsem 

zaměřila 24 přirozeně signalizovaných bodů (významné rohy zdí, oken,…), rovnoměrně 

rozmístěných po celém obvodu kaple. Do předem vytištěných fotografií kaple jsem 

vyznačovala jednotlivé referenční body (Příloha č. 3). Půdorys kaple jsem zaměřila polární 

metodou, délky elektronickým dálkoměrem na odrazný hranol. Celkem jsem zaměřila 103 

bodů. 

Vyhodnocení měřených hodnot jsem provedla v programu Groma 7.0. Výpočet 

souřadnic jednotlivých bodů taktéž v programu Groma 7.0 výpočtem polární metody 

dávkou. Pro grafické zpracování jsem použila program KOKEŠ 8.52.0. 

Veškeré zápisníky, výpočty, protokoly, náčrty a seznam souřadnic jsou uvedeny 

v Příloze č. 2. 

5.5 Kalibrace fotokomory  

Tvorba prostorového modelu se skládá z několika kroků. Před vytvořením 

prostorového modelu je potřeba provést kalibraci fotokomory. Kalibrace systémů snímků 

slouží k určení vlastností použitého fotografického přístroje a popisuje uvedené parametry 

tzv. prvky vnitřní orientace: 

� Konstanta komory 

� Poloha hlavního snímkového bodu 

� Radiálně-symetrické zkreslení 

� Tangenciální a asymetrické zkreslení 

� Afinita a nekolmost os souřadnicového systému 

 

U měřických komor bývají známe prvky vnitřní orientace z kalibračního protokolu 

od výrobce. V závislosti na aktuálních požadavcích na přesnost musí být měřické komory 
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po určitém čase znovu kalibrovány. Při použití neměřické kamery je kalibrace naprostou 

nutností. Kalibrací kamery zjistíme hodnoty parametrů kamery a zároveň nám umožňuje 

určit a opravit vliv zkreslení objektivu. Tím je zajištěna vyšší přesnost a kvalita výsledného 

3D modelu.  

5.5.1 Kalibrační metody 

Kalibrační postupy lze rozdělit na tři základní způsoby [3], [1] : 

 

Laboratorní kalibrace se provádí jen pro přesné měřické komory. Vnitřní orientace 

je určována pomocí goniometru nebo kolimátoru, v němž je měřen směr nebo úhel 

obrazových paprsků procházejících objektivem komory. Tuto kalibraci provádějí pouze 

specializovaná pracoviště. 

 

 Kalibrace pomocí testovacího pole je nejpoužívanější metoda zjištění prvků vnitřní 

orientace. Při tomto způsobu kalibrace se snímkuje z několika stanovisek signalizované 

testovací pole (Obr. 35). Testovací pole může být přenosné nebo pevně připojené na 

objektu, rovinné či prostorové. Signalizované body jsou body o známých geodetických 

souřadnicích, nebo jsou známy vzdálenosti mezi několika body testovacího pole. Poloha 

fotografických stanovišť musí být taková, aby snímky měly vhodnou paprskovou geometrii 

(konvergentní snímky o vhodném úhlu protnutí záměrných os) a testovací pole musí 

zaujímat dostatečnou plochu na pořízených snímcích. Stačí pořídit 8 snímků – 4 s osou 

záběru kolmou na testovací pole a vzájemně pootočené ve své rovině o 90°, a 4 snímky 

šikmé rovněž pootočené o 90°. Z měřených snímkových souřadnic a daných referenčních 

souřadnic se vypočtou metodou protínání paprskových svazků vyrovnané souřadnice bodů 

testovacího pole, prvky vnější a vnitřní orientace.  
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 a) Testovací pole firmy EOS pro  b) Testovací pole pro ,,ruční“ kalibraci 

 automatickou kalibraci 

Obr. 35 Testovací pole 

 

Simultánní kalibrace je způsob kalibrace, kdy jsou snímky používané pro kalibraci 

využity i pro vlastní vyhodnocení. Testovací pole je součástí zaměřovaného objektu. 

Výhodou je úspora času při snímkování a zajištění stejných podmínek pro kalibraci i 

snímkování objektu.  

5.5.2 Zásady pro úspěšnou kalibraci v programu PhotoModeler 

Photomodeler verze 5 a vyšší využívá automatickou kalibraci. Je potřeba dodržovat 

následující podmínky [23]: 

� testovací pole musí být čisté, bez stínu 

� všechny kontrolní body musí být zobrazeny na všech snímcích 

� testovací pole je nutné umístit na rovnou podložku 

� všechny snímky je nutné pořídit se stejnou ohniskovou vzdáleností 

(nepoužívat zoom, vypnout auto focus)  

� nastavit maximální rozlišení digitálních snímku 

� snímky musí být kontrastní, tak aby vynikl kontrast bílé a černé 
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� kalibrační pole musí zaplnit maximální plochu snímku. Při použití 

automatické kalibrace muže program mylně připustit do výpočtu kalibrace 

objekty v pozadí snímku 

� snímky by měly být pořízeny přibližně pod úhlem 45° od testovacího pole 

� během snímkování je dobré fotoaparát nevypínat 

5.5.3 Kalibrace digitální zrcadlovky Fuji FinePix S2 Pro 

Automatická kalibrace v programu Photomodeler verze 5 

Pro kalibraci digitální zrcadlovky Fuji FinePix S2 Pro jsem použila rovinné 

testovací pole firmy EOS Systems ve formátu *.pdf. Toto pole jsem vytiskla na papír 

formátu A4 a A3. Na papír formátu A1 jsem vytiskla testovací pole vykreslené z programu 

MicroStation. Před samotným snímkováním jsem proměřila všechny vzdálenosti mezi 

čtyřmi kontrolními body na testovacím poli. Testovací pole jsem umístila na podlahu, aby 

bylo během snímkování v neměnné poloze. Fotokomoru jsem nastavila na pevné hodnoty: 

rozlišení snímků 4256 x 2848, zaostření fixováno na nekonečno, clona f/8, rychlost 

uzávěrky 1/20s. Ze všech čtyř stran testovacího pole jsem pořídila dva snímky (celkem 8 

snímků)  systémem jedna fotografie , následuje druhá pootočená o 90° (Obr. 37 a, b, c). 

Stejným způsobem jsem získala snímky testovaného pole na formátech A4, A3 a A1.  

Dále jsem použila pro kalibraci testovací pole na diapozitivu (Obr. 36). Vypůjčila 

jsem si školní promítačku diapozitivů (vypůjčena od VŠB-TUO) a promítla obraz na 

plátno. Následně jsem pořídila 10 snímků testovacího pole systémem jedna fotografie, 

následuje druhá pootočená o 90° (Obr. 37 d). 

 

 

Obr. 36 Testovací pole na diapozitivu 
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Ve PhotoModeleru jsem provedla vyhodnocení kalibrace. Postup byl následující: 

1. založení nového projektu 

2. nastavení základních parametrů podle průvodce (výrobní označení 

použité fotokomory, nastavení kamery se zoomem nebo s pevnou 

ohniskovou vzdáleností, typ fotokomory) 

3. načtení snímků testovacího pole do programu PhotoModeler  

4. spuštění automatické kalibrace 

5. uložení projektu a kalibračních parametrů 

Postup vyhodnocení kalibrace je stejný pro rovinné testovací pole na formátech A4, 

A3, A1 i testovací pole na diapozitivu. 

Výsledky kalibrace jsou uvedeny v Příloze č. 4. Veškeré výstupy a soubory jsou 

uloženy na přiloženém DVD. 

 

   

 a) formát papíru A1 b) formát papíru A3 

   

 c) formát papíru A4 d) testovací pole na  diapozitivu 

Obr. 37 Testovací pole  - poloha kamer při automatické kalibraci 
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,,Ruční“ kalibrace v programu Photomodeler verze 4.0 

Systémem jedna fotografie, a druhá pootočená o 90° jsem pořídila devět snímků 

každého testovacího pole pro ,,ruční“ kalibraci, vytištěných na papíry formátu A4, A3 a A1 

(Obr. 40). Toto pole je složeno z několika trojúhelníků stejné velikosti, které jsou 

pravidelně rozloženy (střídá se bílý a černý  trojúhelník a to jak v řádcích tak ve sloupcích 

viz Obr. 38). V každém rohu testovacího pole je umístěn kontrolní bod, přičemž 

vzdálenosti mezi těmito body známe (vzdálenost mezi prvním a čtvrtým kontrolním bodem 

je nutná pro definování měřítka modelu viz Obr 38). Pro konfiguraci digitální kamery 

PhotoModeler 4.0 potřebuje určit vztah mezi fyzickým rozměrem snímaného objektu a 

ohniskovou vzdáleností. Je tedy nutné pořídit snímek listu papíru (ideální je využít papír 

standardního formátu – v mém případě A4) a změřit vzdálenost fotokomory a papíru (Obr. 

39).  

 

 

Obr. 38 Vzdálenost D  pro určení měřítka modelu 

 

 

Obr. 39 Vzdálenost fotokomory a papíru 
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Ve PhotoModeleru 4.0 jsem provedla vyhodnocení kalibrace. Postup byl 

následující: 

1. založení nového projektu 

2. nastavení základních parametrů podle průvodce (výrobní označení 

použité fotokomory, nastavení kamery se zoomem nebo s pevnou 

ohniskovou vzdáleností, typ fotokomory) 

3. import snímku standardního formátu do prostření PhotoModeler. V 

průvodci označení rohů listu, zadání vzdálenosti fotokomory a papíru 

4. načtení snímků testovacího pole do programu PhotoModeler  

5. referencování čtyř kontrolních bodů na všech snímcích 

6. spuštění kalibrace 

7. uložení projektu a kalibračních parametrů 

Postup vyhodnocení kalibrace je stejný pro rovinné testovací pole na formátech A4, 

A3, A1. 

Výsledky kalibrace jsou uvedeny v Příloze č. 4. Veškeré výstupy a soubory jsou 

uloženy na přiloženém DVD. 

 

  

 a) formát papíru A1 b) formát papíru A3 

 

 

 

 



Bc. Veronika Štefková:                                                                                                 
Vytvoření 3D modelu a vizualizace kaple  metodou průsekové fotogrammetrie

 

Rok:   2009  Strana:      
 

44 

 

 b) formát papíru A4 

Obr. 40 Testovací pole  - poloha kamer při ,,ruční“ kalibraci 

5.5.4 Zhodnocení výsledků kalibrace 

Všechny provedené kalibrace byly úspěšné. Body testovacích polí pro 

automatickou kalibraci byly označovány automaticky sub-pixelovým režimem, tím se 

kvalita celé kalibrace značně zvýšila a vyloučily se také chyby lidského faktoru při měření 

středů bodů testovacího pole. Čtyři kontrolní body na testovacích polích pro ,,ruční“ 

kalibraci jsem označovala manuálně.  

Hodnotící kvalita (Total Error) ,,ruční“ kalibrace se značně lišila od výsledků 

automatické kalibrace, proto jsem výsledky ,,ruční“ kalibrace považovala za přibližné 

(Tabulka 5). Jelikož o kvalitě výpočtu svědčí hodnota Total Error (čím nižší, tím lépe) 

použila jsem pro modelování 3D modelu výsledek automatické kalibrace papíru formátu 

A1. 

 

A1 A3 A4 diapozitiv A1 A3 A4

,,Total Error“             
(chybový dialog)

9 : 0,035 9 : 0,018 9 : 0,022 22 : 0,031 4 : 0,789 4 : 0,863 4 : 0,846

Autoamtická kalibrace ,,Ruční“  kalibrace

 

 Tabulka 5 Porovnání ,,Total Error“ jednotlivých kalibrací    
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5.6 Fotodokumentace prostorového objektu 

5.6.1 Zásady pro snímkování objektu 

Kvalita snímků má vliv na přesnost výsledného 3D modelu. S tím také 

souvisí pozice stanoviska fotografování.  

 

Neměnnost prvků vnitřní orientace 

Prvky vnitřní orientace musí být po dobu snímkování objektu i při pořizování 

kalibračních snímku neměnné. Po celou dobu pořizování snímku musí být objektiv 

pevně fixován s fotokomorou. Je nutné pořizovat snímky se stejnou ohniskovou 

vzdáleností – nepoužívat zoom a neměnit zaostření. 

 

Osy záběru by měly svírat pravý úhel 

Snímky by měly být konvergentní s úhlem protnutí os záběru 90°. Prostorový 

model vzniká jako průsečík paprsků z obou stanovisek. Čím menší je úhel protnutí, 

tím větší bude odchylka v poloze bodu (Obr. 41). Pokud to nedovolují okolní 

podmínky může být úhel protnutí menší (minimálně 10°). Optimální je v rozmezí 30° 

- 90°. 

 

 

Obr. 41 Vliv úhlu protnutí os záběru na polohu bodu 
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Vhodná poloha fotografických stanovisek 

Všechny body by měly být zobrazeny nejméně na třech snímcích. Pro lepší 

kvalitu výsledného modelu by body objektu měly být zobrazeny na více snímcích 

(Obr. 42).  

 

  

 

Obr. 42 Pozice kamer při zaměřování objektů 

 

Je vhodnější pořídit vetší počet snímků a v laboratoři pak následně vybrat nejhodnější 

snímky. Pro snímkování se používá tzv. metoda kruhu, nebo více kruhu(Obr. 43) 

 

   

 

Obr. 43 Metoda kruhu, nebo více kruhů 

 

Snímky by měly být pořízeny s maximálním překrytem, tím je zajištěna viditelnost 

stejných bodů na větším počtu snímků (Obr. 44) 
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Obr. 44 Pozice kamer při zaměřování fasády 

5.6.2 Snímkování Kaple sv. Kříže 

Snímkování jsem provedla dne 30. 11. 2008 za jasného počasí v poledních 

hodinách. Okolo kaple je vysazeno 7 stromů a v tomto období je vegetace již bez listí, 

které by mohlo způsobit nežádoucí zakrytí. Celkem jsem pořídila 79 snímků, ze kterých 

jsem pro tvorbu 3D modelu použila 51 nejvhodnějších (Obr. 46). Detail kaple (vstupní 

dveře) jsem vyhodnotila z 8 snímků (Obr. 45).    

Všechny snímky jsou uloženy na přiloženém DVD. 

 

 

a) pozice kamer při snímkování detailu kaple 
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b) směr os záběrů detailu kaple 

Obr. 45 

 

 a) pozice kamer při snímkování Kaple sv. Kříže b) směr os záběrů 

Obr. 46 

 

 

 

 S 

V 
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5.7 Tvorba 3D modelu a detailu kaple sv. Kříže 

Tvorba prostorového modelu se skládá z několika kroků: 

1. Založení projektu 

2. Nadefinování parametrů kamery 

3. Import snímků 

4. Měření a referencování bodů 

5. Výpočet modelu (metodou svazkového vyrovnání paprsků) 

6. Vytváření linií a ploch  

7. Definování měřítka 3D modelu 

8. Export výsledného modelu 

 

Pracovní postup prostorového modelu kaple a jeho detailu je analogický. 

Založení projektu, nadefinování parametrů kamery, import snímků 

Nový  projekt jsem založila v menu [File / New Project]. Touto volbou se spustí 

průvodce, ve kterém se zadá přibližná velikost  objektu, jednotky, naimportuje se 

kalibrační soubor s příponou *.cam nebo *.prm a také snímky. Snímky se načítají v 

digitální podobě. Program podporuje formáty souboru: tif, bmp, pcx, tga, jpg, png, pct, 

ppm, mac, iff, cal, pcd, sgi, rgb. Název a umístění projektu se zadávají až při jeho prvním 

uložení. 

Měření a referencování bodů 

Stejné body na různých snímcích mají různá čísla. Referencování je proces, při 

kterém se určí, které body si vzájemně odpovídají. Všechny změřené body musí být 

referencovány nejméně na dvou snímcích. Pro větší kvalitu projektu je lepší body 

referencovat na všech snímcích v projektu. Referencování se provede pomocí menu 

[Referencing / Reference Mode]. Lze referencovat vždy dva snímky. Na levém snímku se 

vybere prvek a určí se jeho poloha na pravém snímku (Obr. 47).  
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Tento postup jsem použila pro všechny snímky, určené pro tvorbu prostorového 

modelu kaple, až do vytvoření celého modelu. Postupovala jsem od hrubé stavby 

k detailům.  

 

 

Obr. 47 Referencování bodů 

Výpočet modelu 

Výpočet je iterativní proces, který probíhá tak dlouho, až se vypočte prostorová 

poloha bodů, hran a minimalizují se chyby. Výpočet se spustí pomocí menu 

[Project/Process] a probíhá ve dvou etapách. První je kontrola všech dat (Audit), ve druhé 

etapě (Adjustment) se vytváří prostorový model objektu. Nejprve se kontrolují všechna 

data, která se budou podílet na tvorbě 3D modelu. Výsledky (Audit Dialog) předpovídají 

úspěšnost výpočtu, kvalitu výsledného modelu a lze je použít pro hledání chyb. Ve druhé 

etapě výpočtu (Adjustment) se vytvoří prostorový model objektu. Samotný výpočet se 

spustí tlačítkem Process. Po výpočtu ze zobrazí chybový dialog Total Error (Obr. 48), 

který zobrazuje soubor vertikálních sloupců. Každý sloupec ukazuje hromadění chyb ve 

3D modelu během jedné iterace [3]. 
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Ve výpočetním protokolu celého modelu nebyla uvedena žádná hrubá chyba. 

Hodnota ukazující kvalitu modelu Total Error byla 0,020, což je pod uvedenou maximální 

hodnotou 1,0. 

 

Obr. 48 Chybový model Total Error 

 

 

 

Obr. 49 Ukázka paprskových svazků 
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Vytváření linií a ploch 

Po výpočtu následuje vytváření, linií, křivek, ploch, hran a válců. 

Model i detail kaple jsem ,,potáhla“ plochami s reálnými fototexturami. Na 

texturách jižní stěny kaple je viditelná socha sv. Jana Nepomuckého a dřevěný kříž. Na 

některých texturách jsou zachyceny rušivé vlivy (stromky, odpadkový koš). Východní 

stěna kaple má tmavší texturu (je to způsobeno zastíněním).  

V tabulce 6 jsou uvedeny statistické data týkající se modelu a detailu kaple. 

 

Počet 3D bodů

Počet linií

Počet křivek

Počet ploch 564

Statistická data modelu a detailu kaple

1273

1336

151

 

Tabulka 6 Statistická data 

  Definování měřítka 3D modelu 

Po výpočtu je vytvořen prostorový model v obecné poloze. Tento model nemá 

stanoveny rozměry. Měřítko modelu jsem definovala přiřazením jedné vzdálenosti (mezi 

body 33 a 66) vypočtené ze souřadnic získaných z geodetického zaměření. Poté jsem 

provedla výpočet, a souřadnice modelu již byly uvedeny v metrech. 
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Obr. 50 Vzdálenost pro definování měřítka 

Export výsledného modelu 

Výsledný prostorový model Kaple sv. Kříže jsem exportovala do formátu VRML 

2.0 a MicroStation 95.  

Pro export modelu z PhotoModeleru do VRML je nutné mít nainstalovaný program 

Cortona VRML Client (Příloha č. 8). Do souboru 3D drátový model.vrml (Obr. 51) jsou 

importovaly body, linie a křivky. Soubor 3D model kaple.vrml (Obr. 52) obsahuje pouze 

textury. 

Detailnější pohledy z jednotlivých stran jsou uvedeny v Příloze č. 5.   
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Obr. 51 3D drátový  model v programu VRML 2.0 

 

 

Obr. 52 3D model v programu VRML 2.0 

 

Veškeré podklady a výstupy jsou uloženy na přiloženém DVD. 
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5.8 Vyhodnocení přesnosti 3D modelu 

Vyhodnocení přesnosti 3D modelu jsem provedla porovnáním prostorových 

vzdáleností odměřených z modelu a vzdálenostní určených z geodetického zaměření. 

Vzdálenosti z geodetického zaměření jsem získala výpočtem ze souřadnic referenčních 

bodů. Celkem jsem porovnala 20 rovnoměrně rozmístěných vzdáleností. Výpočet a 

porovnání rozdílů jsem provedla v programu MS Excel. 

Porovnání vzdáleností mezi referenčními body, určenými geodetickým zaměřením 

a fotogrammetrickým vyhodnocením, jsem zjistila, že odchylky dosahují hodnot od 0,002 

do 0,082 m. Střední hodnota rozdílů vzdáleností je 0,027 m (Příloha č. 6). 

6 TVORBA WWW STRÁNEK  

Pomocí programu FrontPage 2003 jsem vytvořila grafický návrh www stránek, 

které jsem následně umístila na internetový server internet centrum (www.ic.cz). 

Přístupový odkaz na vytvořené stránky je http://kaple3d.ic.cz/, na kterých je možnost si 

prohlédnout výsledný projekt.  

 

Obr. 53 Ukázka internetových stránek http://kaple3d.ic.cz/ 
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7 ZÁVĚR 

Hlavním úkolem mé diplomové práce bylo vytvoření prostorového modelu Kaple 

sv. Kříže, včetně prostorového modelu detailu fasády.  

Před samotným vytvořením prostorového modelu je nutná kalibrace  fotokomory. 

Kalibraci použité digitální zrcadlovky Fuji FinePix S2 Pro jsem provedla pomocí 4 

testovacích polí pro automatickou kalibraci a tří testovacích polí pro ,,ruční“ kalibraci 

v programu PhotoModeler. Pro tvorbu prostorového modelu kaple včetně detailu fasády 

jsem použila výsledky automatické kalibrace testovacího pole formátu A1.  

Snímkování objektu jsem provedla dne 30. 11. 2008. Celkem jsem pořídila 79 

snímků, ze kterých jsem pro tvorbu prostorového modelu použila 51 nejvhodnějších. Detail 

kaple (vstupní dveře) jsem vyhodnotila z 8 snímků. Model kaple jsem zpracovala 

v programu PhotoModeler Pro verze 5 firmy EOS Systems Inc.  Obsahuje 1273 bodů, 

1336 linií, 151 křivek a 564 ploch. Plochy jsou potaženy reálnými fototexturami. Na 

texturách jižní stěny kaple je viditelná socha sv. Jana Nepomuckého a dřevěný kříž. 

Textura východní stěny kaple je v důsledku zastínění o něco tmavší oproti ostatním.  

Pro definování měřítka a vyhodnocení přesnosti modelu jsem provedla geodetické 

zaměření 24 referenční bodů v místním souřadnicovém systému. Porovnala jsem 20 

vzdáleností mezi referenčními body, určenými geodetickým zaměřením a 

fotogrammetrickým vyhodnocením a jsem zjistila, že odchylky dosahují hodnot od 0,002 

do 0,082 m. Střední hodnota rozdílů vzdáleností je 0,027 m.  

Prostorový model Kaple sv. Kříže jsem exportovala do programu VRML a 

MicroStation 95. Vytvořila jsem internetové stránky http://kaple3d.ic.cz/, na kterých si lze  

prohlédnout výsledky mé diplomové práce. 
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