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Anotace 

Kostel sv. Petra z Alkantary a kostel Slezské církve evangelické leží v oblasti, 

která je devastována již od roku 1950. Tehdy se začaly projevovat vlivy poddolování. Obě 

církevní budovy prošly řadou rekonstrukcí, které měly zabezpečit narušenou statiku. Cílem 

diplomové práce bylo vytvořit 3D modely těchto unikátních kostelů, u nichž je již z dálky 

patrné, že vychýlení kostelní věže nebylo chybou projektu. 

 

 

Annotation 

The church of St. Peter from Alkantara and Silesian evangelical church is situaded 

in area, which is devastated since 1950.  At that time it began to show influences at 

undermining. Both ecclesiastical buildings has many reconstructions, which should ensure 

disturbed static. The purpose of dissertation was create 3D models at this unique churchs, 

where is already visible from afar, that deflection at a church fower was not a fault at the 

project.  



Obsah: 
 

Úvod___________________________________________________________________ 3 

1 Dokumentované objekty _______________________________________________ 4 

1.1 Kostel sv. Petra z Alkantary _____________________________________________ 4 

1.1.1 Lokalizace _____________________________________________________________ 4 

1.1.2 Základní charakteristika ___________________________________________________ 4 

1.1.3 Měření pohybů kostela____________________________________________________ 5 

1.2 Kostel Slezské církve evangelické_________________________________________ 6 

1.2.1 Lokalizace _____________________________________________________________ 6 

1.2.2 Základní charakteristika ___________________________________________________ 7 

1.2.3 Měření pohybů kostela____________________________________________________ 8 

1.3 Důlní škody___________________________________________________________ 9 

1.3.1 Poklesová kotlina ________________________________________________________ 9 

1.3.2 Pokles ________________________________________________________________ 10 

1.3.3 Naklonění _____________________________________________________________ 10 

2 Kalibrace digitálního fotoaparátu ______________________________________ 11 

2.1 Kalibrace ___________________________________________________________ 11 

2.1.1 Prvky vnitřní orientace___________________________________________________ 11 

2.1.2 Prvky vnější orientace ___________________________________________________ 12 

2.2 Fotogrammetrické kamery _____________________________________________ 13 

2.3 Fujifilm FinePix S9500 ________________________________________________ 14 

2.4 Kalibra ční postup ____________________________________________________ 15 

2.4.1 Zásady pro úspěšnou kalibraci _____________________________________________ 16 

2.4.2 Kalibrace digitálního fotoaparátu Fujifilm FinePix S9500 _______________________ 16 

3 Tvorba prostorového modelu __________________________________________ 22 

3.1 Průseková fotogrammetrie _____________________________________________ 22 

3.1.1 Vlícovací body _________________________________________________________ 23 

3.2 Souřadnicové soustavy ________________________________________________ 24 

3.3 Transformace souřadnic _______________________________________________ 25 

3.3.1 Podobnostní transformace ________________________________________________ 25 

3.3.2 Afinní transformace _____________________________________________________ 25



3.3.3 Projektivní transformace _________________________________________________ 26 

3.3.4 Transformace souřadnic v prostoru _________________________________________ 26 

3.4 Tvorba fotogrammetrické dokumentace__________________________________ 27 

3.4.1 Zásady pro snímkování objektu ____________________________________________ 27 

3.4.2 Snímkování dokumentovaných objektů______________________________________ 29 

3.5 Kostel v Orlové_______________________________________________________ 29 

3.5.1 Tvorba 3D modelu stavby ________________________________________________ 29 

3.5.2 Tvorba 3D modelu detailu fasády __________________________________________ 33 

3.6 Kostel v Karviné - Doly ________________________________________________ 34 

3.6.1 Tvorba 3D modelu stavby ________________________________________________ 34 

3.6.2 Tvorba 3D modelu detailu fasády __________________________________________ 36 

4 Kvalita modelu _____________________________________________________ 37 

4.1 Geodetické měření ____________________________________________________ 37 

4.1.1 Polygonový pořad ______________________________________________________ 37 

4.1.2 Protínání vpřed_________________________________________________________ 39 

4.2 Porovnání přesnosti___________________________________________________ 39 

5 Použité vybavení ____________________________________________________ 42 

5.1 Softwarové vybavení __________________________________________________ 42 

5.1.1 PhotoModeler (verze 5.2.3) _______________________________________________ 42 

5.1.2 Kokeš (verze 4.38) ______________________________________________________ 42 

5.2 Měřické vybavení_____________________________________________________ 42 

6 Tvorba www stránek _________________________________________________ 44 

7 Závěr _____________________________________________________________ 45 

Použitá literatura _______________________________________________________ 46 

Seznam obrázků ________________________________________________________ 47 

Seznam tabulek _________________________________________________________ 49 

Seznam příloh __________________________________________________________ 50 

 
 



Bc. Miroslava Svobodová: Vytvoření fotogrammetrické dokumentace kostela sv.Petra z 
Alkantary a kostela Slezské církve evangelické augsburského vyznání 

2010 2 

Seznam použitých zkratek 

 

ČSA  důl Československé armády 

GPS  Globální polohový navigační systém 

JPEG  Joint Photographic Experts Group 

OKD   společnost Ostravsko Karvinské doly 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

VRML program pro modelování virtuální reality firmy Parallel graphics 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
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Úvod 

Pro zpracování diplomové práce byly vybrány dvě církevní budovy a to kostel 

Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové a kostel sv. Petra z Alkantary 

v Karviné II-Doly. Už z oblasti vyplývá, že stavby byly, jak v minulosti tak v 

předpokládané budoucnosti, ovlivňovány důlní činností. Projevy hlubinné těžby na zemský 

povrch pozměnily charakter krajiny, což vedlo k narušení statiky stavebních objektů a v 

některých případech i k jejich destrukci. U obou kostelů byl zaznamenán pohyb v podobě 

četných trhlin a vychýlení kostelní věže. Vzhledem k tomu, že se jednalo o kulturní 

památky bylo ve snaze zabránit demolici. 

Obnovené historické dědictví je raritou zdejší zasažené oblasti. A právě tato 

jedinečnost staveb inspirovala mou práci. K vytvoření jejich 3D modelů bylo zapotřebí 

provést kalibraci použitého digitálního fotoaparátu. Teprve poté mohlo následovat 

snímkování budov a vyhodnocení v programu PhotoModeler, včetně vybraného detailu 

fasády. Součástí projektu bylo také geodetické zaměření půdorysu a vlícovacích bodů 

objektu. Na závěr se porovnaly vzdálenosti určené fotogrammetrickými a zeměměřickými 

metodami. 
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1 Dokumentované objekty 

1.1 Kostel sv. Petra z Alkantary 

1.1.1 Lokalizace  

� stát:     ČR 

� kraj / okres:    Moravskoslezský / Karviná 

� městská část:    Karviná - Doly 

� katastrální území:   Karviná - Doly 

� nadmořská výška:   220 m.n.m. 

� poloha (pro GPS):   49° 50' 4,25''  s.š. a 18° 29' 22,16''  v.d. 

� souřadnice (S-JTSK):  455 801,03 m    1 102 923,65 m    (roh kostela) 

 

 
_____________________________________ 

Obr. 1.1   Letecký snímek 
 

1.1.2 Základní charakteristika 

Kostel římskokatolické církve, zvaný kostel sv. Petra z Alkantary nebo též 

„šikmý” kostel, byl postaven v letech 1735-1736 v barokním slohu. Nechal jej vybudovat 

místní šlechtic, v místě kde stával dřívější dřevěný kostel sv. Martina. Teprve v roce 1759 

byl biskupem vysvěcen. Patronem se stal sv. Petr z Alkantary, který pocházel ze španělské 

šlechtické rodiny. Ve své době byl velkou osobností, která ovlivňovala všechny 

společenské vrstvy. 
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Těžba černého uhlí přinesla tomuto regionu velký rozkvět, ale zároveň i pád v 

podobě negativních vlivů dobývání na zemský povrch. Od roku 1854, kdy byla zahájena 

těžba, se pod kostelem vytěžilo 27 slojí o celkové mocnosti 52,8 m, což způsobilo pokles 

půdy o 34 m během 40 let. Výsledkem bylo narušení stavby a její vychýlení o 6,8° na jih 

od svislé osy. Z důvodu bezpečnosti byla kostelní věž dvakrát snižována až do dnešní 

podoby (obr. 1.2). Ostatní zničené budovy byly zbourány. Zůstaly stát pouze dva sakrální 

objekty. Jedním z nich je kaplička a druhá hrobka. 

V letech 1994-1996 proběhla generální oprava a zajištění objektu. Na statických a 

stavebních pracích se podílela firma Forti Ostrava. Sponzorem rozsáhlé renovace byly doly 

Darkov a ČSA. Díky této kuriozitě byl kostel sv. Petra zapsán do knihy rekordů jako 

nejšikmější kostel České republiky. Současně je chráněnou kulturní památkou. [11] 

 

   
_______________________________________________________________ 

Obr. 1.2   Vzhled kostela až do dnešní podoby 
 

1.1.3 Měření pohybů kostela 

Za účelem sledování poklesu stavby bylo na budově zřízeno 18 bodů, v podobě 

deseti centimetrových hřebů z bronzu. Dalších 6 bodů je rovnoměrně rozmístěno kolem 

pozorovaného objektu. Dvakrát do roka, a to na jaře a na podzim, probíhá geodetické 

měření (organizátorem je VŠB-TUO). Informace o pohybu budovy jsou k dispozici již od 

března roku 1995. Ze studií studentů vyplývá, že kostel neustále vykazuje klesání, které 

dosahuje v průměru 35 cm/rok od roku 2006-2009. Za poslední čtyři roky došlo ke 

značným poklesům v roce 2007. Tehdy v některých místech přesahovaly maximální 



Bc. Miroslava Svobodová: Vytvoření fotogrammetrické dokumentace kostela sv.Petra z 
Alkantary a kostela Slezské církve evangelické augsburského vyznání 

2010 6 

hodnoty 56-ti centimetrovou hranici. Nové údaje získané z posledního měření (září 2009 -

březen 2010) informují o pokračujícím sedání terénu. Velikost poklesů se v současné době 

pohybuje okolo 7 mm/měsíc. 

Naklonění se zjišťuje na jednotlivých hranách objektu (obr. 1.3). Největší 

vychýlení od svislé osy má hrana 5 a nabývá velikosti cca 89 mm/m. Hrana 3 odpovídá 

minimálnímu naklonění, cca 59 mm/m (údaje převzaty z období 2008-2009). K největšímu 

nárůstu došlo mezi lednem a listopadem 2008. [8] 

 
_________________________________________________ 

Obr. 1.3   Jednotlivé hrany kostela [8] 
 

1.2 Kostel Slezské církve evangelické 

1.2.1 Lokalizace 

� stát:     ČR 

� kraj / okres:    Moravskoslezský / Karviná 

� obec:     Orlová 

� ulice, č.p.:    Petra Cingra, 482 

� katastrální území:   Orlová 

� nadmořská výška:   260 m.n.m 

� poloha (pro GPS):   49° 50' 45,66"  s.š. a 18° 26' 23,32"  v.d. 

� souřadnice (S-JTSK):  459 238,14 m    1 101 358.68 m    (střed makovice) 
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___________________________________ 

Obr. 1.4   Letecký snímek 
 

1.2.2 Základní charakteristika 

Základní kámen kostela byl položen roku 1861 a přibližně o rok později byla 

hotová stavba vysvěcena. Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání je 

vystavěn v klasicistním stylu jako jednopodlažní, jednolodní, zděný objekt. 

Z důvodů projevujících se vlivů důlní činnosti na zemský povrch (pozorovány od 

roku 1950), které měly za následek narušení statiky, prošla stavba nejednou opravou. První 

z nich proběhla v letech 1980-1983. Během níž byl kostel zpevněn nosníky a ocelovými 

obručemi. V roce 2005 započala další oprava, jejíž realizace byla zapotřebí kvůli 

značnému zhoršení technického stavu. 

 

  
____________________________________________________________ 

Obr. 1.5   Trhliny v klenbách a jejich injektáž 
 

Součástí rekonstrukce nebylo jen statické zajištění kostela, ale i obnova fasády a výmalba 

interiéru. Finanční prostředky, které činily 12 miliónů, poskytla z větší části společnost 

OKD. [10] 
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______________________________________________________ 

Obr. 1.6   Kostel před a po rekonstrukci 
 

1.2.3 Měření pohybů kostela 

Stejně jako u kostela sv. Petra z Alkantary, tak i zde probíhá periodické sledování 

účinků hlubinné těžby. Měření iniciované Vysokou školou báňskou, institut geodézie a 

důlního měřictví, započalo v květnu roku 2006. Intervaly pozorování jsou stanoveny na 

období jaro a podzim. 

Poklesy se zjišťují pomocí vybudované pozorovací stanice, kterou tvoří 16 

zapuštěných hřebů do stavby a 7 bodů osazených v terénu. Naměřené hodnoty dosahují 

průměrně 3,3 cm/rok za posledních 5 let. Největší poklesy byly naměřeny v rozmezí 

květen 2006 - srpen 2007, kde v určitých částech stavby překročily cca 6,5 cm. Nejnovější 

poznatky (září 2009, březen 2010) ukázaly, že klesání stále pokračuje, a to asi 2 mm za 

měsíc. 

Naklonění, vybraných šesti hran kostela (obr.1.7), vykazuje přibližně shodné 

velikosti (průměr 25,8 mm/m - březen 2009). Výjimkou je hrana 1, která se vychyluje o 

30,5 mm/m. V současné době dochází k pozvolnému zmenšování celkové výchylky 

stavby. [8] 

 

 

 

 

 
___________________________________________________ 

Obr. 1.7   Jednotlivé hrany kostela [8] 
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1.3 Důlní škody 

1.3.1 Poklesová kotlina 

Výsledkem hlubinné těžby nerostů je volný prostor, který je zapotřebí zavalit. 

Důsledkem zavalování může na zemském povrchu, nad dobývacím prostorem, vzniknout 

poklesová kotlina. Její tvar může být plynulý nebo nepravidelný s viditelnými trhlinami, 

zlomy. Rozměry poklesové kotliny závisí na tvaru, velikosti a poloze plné účinné plochy٭. 

Na obr. 1.8 lze vidět případ tvaru poklesové kotliny, kdy velikost plné účinné plochy je 

totožná s plochou vyrubaného prostoru. 

 
__________________________________________________ 

Obr. 1.8   Tvar poklesové kotliny [3] 

 

Nejvíce obtíží, co se týče bezpečnosti budov, nastává v oblasti svahů a nejméně 

pak na dně uprostřed kotliny. Destrukční účinky projevující se na stavebních objektech 

jsou výsledkem působení zakřiveného terénu, viz obr. 1.9. [3] 

 

 
_______________________________________________ 

Obr. 1.9   Destrukční účinky [3] 
 

 Plná účinná plocha je plocha v ložisku, kterou je třeba vyrubat, aby pokles bodu na povrchu Smax byl ٭

největší. 
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1.3.2 Pokles 

Poklesy povrchových bodů jsou odlišné v různých částech poklesové kotliny 

a mají tedy i různý vliv na stavební díla. K určování jejich velikosti se používá nejedna 

geodetická metoda. Nejběžnější je geometrická nivelace. Pokles se určuje za určité časové 

období a vypočte se z rozdílů výšek, naměřených na začátku a na konci tohoto 

období (1.1). [7] 

k
i

z
i

t
i VVs −=∆   (1.1) 

1.3.3 Naklonění 

Naklonění nebo-li denivelace je definováno jako úklon terénu nebo stavby, 

v jednotkách mm/m, ‰, popř. v obloukové míře. Existuje celá řada způsobů zjišťování 

jeho velikosti (výpočtem z poklesů dvou sousedních bodů; pomocí přístrojů, ...). [7] 
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2 Kalibrace digitálního fotoaparátu 

2.1 Kalibrace 

Kalibrace je proces, při kterém se především definují prvky vnitřní orientace: 

hlavní snímkový bod, konstanta komory, radiální zkreslení objektivu, ale i tangenciální 

zkreslení či afinita (nestejné měřítko v jednotlivých souřadnicových osách) a nekolmost os 

od souřadnicového systému. Kalibraci je zapotřebí cyklicky provádět hlavně u digitálních 

fotoaparátů, neboť většina z nich nejsou předurčeny pro fotogrammetrii a nepředpokládá se 

u nich dlouhodobá stálost konstrukčních parametrů. 

Existují tři základní způsoby kalibračních postupů, a to: 

� laboratorní kalibrace 

� kalibrace pomocí testovacího pole 

� simultánní kalibrace 

Kalibrace pomocí testovacího pole je s oblibou používaná metoda (využita i v případě této 

diplomové práce), a proto by bylo vhodné ji věnovat větší pozornost. Testovací pole, ať už 

rovinné či prostorové, mobilní nebo pevně připevněné na objektu, je snímkováno z 

několika stanovisek. Výstupem je běžně 4-8 konvergentních snímků, které by měly být 

vůči sobě pootočeny o 90°, ve vlastní rovině. Souřadnice signalizovaných bodů testovacího 

pole jsou známy v referenční nebo místní soustavě, popř. jsou známy vzdálenosti mezi 

nimi. Z měřených snímkových a daných referenčních souřadnic se vypočtou metodou 

protínání paprskových svazků vyrovnané souřadnice bodů testovacího pole, prvky vnější a 

vnitřní orientace. [4] 

2.1.1 Prvky vnit řní orientace 

Prvky vnitřní orientace jsou konstrukční parametry fotokomory určující měřítko 

a velikost snímkových souřadnic. 

 

� Distorze objektivu 

Distorze nebo-li zkreslení je geometrická vada, která má vliv na přesnost měření. 

Je způsobena souborem geometrických nepřesností vzniklých při výrobě objektivu. 

Rozeznáváme dva druhy: tangenciální (působí kolmo na směr radiální a nabývá velmi 
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malých hodnot => považuje se za zanedbatelnou) a radiální ∆r'  (posun bodu o radiální 

vzdálenost r'  na snímku). Zkreslení se v současné době eliminuje analytickými metodami 

(využívá přesné bodové pole). [4] 

 

� Konstanta komory 

Konstanta komory f je vzdálenost mezi hlavním snímkovým bodem H'  a středem 

výstupní pupily. Pouze přibližně odpovídá ohniskové vzdálenosti objektivu. [4] 

 

� Hlavní snímkový bod 

Hlavní snímkový bod H'  je definován jako průsečík roviny snímku s kolmo 

dopadajícím paprskem vycházející ze středu promítání. V ideálním případě je hlavní bod 

totožný se středem snímku M' , který je dán spojením rámových značek[4] .٭ 

 
_____________________________________________ 

Obr. 2.1   Hlavní bod snímku 
 

2.1.2 Prvky vnější orientace 

Prvky vnější orientace jsou definovány pro každý snímek zvlášť. Určují polohu a 

orientaci fotokomory v okamžiku pořízení snímku. Jedná se o souřadnice středu vstupní 

pupily 0 (X0, Y0, Z0) a úhly rotace ω, φ, κ. Prvky vnější orientace jsou v digitální 

fotogrammetrii určovány dodatečně při zpracování. 

 

 

 Rámové značky jsou stabilní optické nebo mechanické konstrukce, jejichž obraz je při expozici přenesen  ٭

na negativ. U pozemní fotogrammetrie se používá systém 4 rámových značek. [4] 
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� souřadnice středu vstupní pupily 0  

Souřadnice středu vstupní pupily X0, Y0, Z0 lze jednoduše určit zaměřením pomocí 

libovolné geodetické metody. 

 

� úhly rotace  

– úhel stočení (φ): vodorovný úhel sevřený osou objektivu a kolmicí na 

fotogrammetrickou základnu 

– úhel sklonu (ω): úhel sevřený osou objektivu a vodorovnou rovinou 

– úhel pootočení (κ): úhel pootočení snímku v rovině, která je kolmá na osu objektivu 

 

 
_____________________________________________________________________________ 

Obr. 2.2   Zprava: úhel sklonu, úhel stočení, úhel pootočení 

2.2 Fotogrammetrické kamery 

Fotogrammetrické kamery jsou nedílnou součástí při sběru dat. [4] Fungují na 

stejném principu jako běžné fotoaparáty, ale s tím rozdílem, že jsou na ně kladené vysoké 

nároky na zobrazení, vzhledem k požadované přesnosti měření. Dělí se na měřické, 

částečně měřické a neměřické kamery. 

� měřická kamera: je kamera projektována pro měřické účely. Prvky vnitřní 

orientace jsou známy s vysokou přesností a jsou stabilní. 

Zkreslení objektivu je zanedbatelné. [1] 

� neměřická kamera: je klasický nebo digitální fotoaparát. Prvky vnitřní orientace 

jsou nestabilní a bývají většinou neznámy. Zkreslení objektivu 

dosahuje značných hodnot. [1] Lze využít i pro měřické účely, 

ale s omezenou přesností. [4] 
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� částečně neměřické kamery: jsou kamery, které tvoří přechod mezi měřickými a 

neměřickými kamerami. Jedná se o kamery se 

skleněnou destičkou s reseau (mřížkou) v rovině 

snímku. Pokud jsou známy prvky vnitřní orientace a 

distorze z kalibrace, blíží se svou kvalitou k 

měřickým kamerám.[1] 

2.3 Fujifilm FinePix S9500 

Základní parametry: 

� rozměry:   128×93×129 mm 

� hmotnost:   645 g 

� objektiv:   28-300 mm 

� ostření:   autofocus, vícebodový AF, manuální 

� displej:   118 000 px / F2,8-4,9 

� rychlost uzávěrky:  30-1/4000 s 

� maximální clona: F11 

� rozlišení snímače:  9 Mpx 

� typ snímače:  Super CCD HR, 1/1.7" (4:3) 

� výstupní formát:  JPEG, RAW 

� paměť:   16 MB 

� zdroj energie: 4 baterie AA (tužkové) 

 

  
________________________________________________ 

Obr. 2.3   Fujifilm Finepix S9500 [9] 
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2.4 Kalibra ční postup 

Aby bylo možné kvalitně vyhodnotit pořízené fotografické snímky staveb je 

potřeba znát a obnovit prvky vnitřní orientace. [4] Pro tento účel byla vybrána kalibrační 

metoda využívající testovací pole.  

Kalibrační pole je tvořeno soustavou vysoce kontrastních terčů. Čtyři z nich jsou 

tzv. kontrolní body, jejichž jedinečný kód dokáže PhotoModeler rozpoznat. Pro 

automatickou kalibraci se používá testovací pole, které je v pravidelných rozestupech 

složeno z 96 teček a 4 kódových cílů. Ruční kalibrace využívá testovací pole, které je 

systematicky uspořádané do trojúhelníkových tvarů stejné velikosti (viz obr. 2.4). 

 

 
_________________________________________________ 

Obr. 2.4   Tvar terče testovacího pole 

  pro ruční kalibraci 

 

   
   a) pro automatickou kalibraci    b) pro ruční kalibraci 

______________________________________ 

Obr. 2.5   Testovací pole  
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2.4.1 Zásady pro úspěšnou kalibraci 

PhotoModeler verze 5.2.3 podporuje automatickou kalibraci. Aby měla výsledná 

kalibrace nejvyšší kvalitu, musí být dodržovány určité podmínky, a to: [2] 

 

� testovací pole musí být čisté, bez stínů, nepokrčené 

� testovací pole je nutné umístit na rovnou podložku 

� testovací pole musí být kontrastní, aby vynikl kontrast bílé a černé 

� nastavit maximální rozlišení digitálních snímků 

� všechny snímky je nutné pořídit se stejnou ohniskovou vzdáleností, se kterou bude 

později fotografován objekt 

� testovací pole musí zabírat maximální plochu snímku, aby program nepřipustil do 

výpočtu objekty z pozadí snímku 

� všechny signalizované body musí být zobrazeny na snímcích 

� minimální počet snímků je 6 

� pozice fotoaparátu by měla svírat s horizontálou a vertikálou 45° 

 

Tyto zásady lze využít i pro ruční kalibraci ve PhotoModeleru verze 4.0. 

 

2.4.2 Kalibrace digitálního fotoaparátu Fujifilm FinePix S9500 

Protože byla pro tvorbu fotogrammetrické dokumentace zvolena neměřická 

komora Fujifilm FinePix S9500, bylo zapotřebí provést její kalibraci. K tomuto účelu byla 

vybrána jak automatická tak i ruční kalibrace. Aby byla nalezena nejnižší hodnota celkové 

chyby („Total Error” ), použily se různé rozměry testovacího pole. 

� pro automatickou kalibraci: 

− formát A4 (rozměr: 210×297 mm) 

− formát A3 (rozměr: 297×420 mm) 

− formát A1 (rozměr: 594×820 mm) 

− pole zobrazené diapozitivem (promítnuté na bílé čisté stěně) 

� pro ru ční kalibraci: 

− formát A1 (rozměr: 594×820 mm) 

 

 



Bc. Miroslava Svobodová: Vytvoření fotogrammetrické dokumentace kostela sv.Petra z 
Alkantary a kostela Slezské církve evangelické augsburského vyznání 

2010 17 

Automatická kalibrace 

Postup pořízení snímků byl následující. Čisté rovinné testovací pole se vhodně 

umístilo na bílé pozadí. Poté se z každé strany, přibližně pod úhlem 45° nafotily 3 snímky, 

které byly vůči sobě vždy pootočeny o 90°. Způsob pořízení fotografií je znázorněn na 

obr. 2.6. 

 
____________________________________________________________________ 

Obr. 2.6   Poloha fotoaparátu při pořizování snímků 

 

Výsledných 12 fotografií se dále zpracovaly v programu PhotoModeler pro každý 

formát zvlášť. Postup začal v hlavním menu [File/New Project]. Tímto příkazem byl 

spuštěn průvodce, jehož kroky byly následující: 

� založení kalibračního projektu a s ním související nastavení: 
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� načtení snímků v digitální podobě: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
� příkaz [Project/Camera Calibration] spustí dialogové okno → tlačítkem Execute 

Calibration se odstartuje kalibrace: 

 

 

 

 

pozn.: Jestliže je kalibrace úplná, objeví se dialogové 

okno s informací o celkové chybě, tzv. Total 

Error. Když se hodnota pohybuje do 1.0, 

můžeme označit kalibraci za úspěšnou. 
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Ruční kalibrace 

Testovací pole se umístilo do svislé polohy na bílé pozadí.. Systémem jedna 

fotografie a druhá pootočená o 180° bylo pořízeno 8 snímků. Nakonec byl vyfotografován 

bílý papír velikosti A4, který slouží ke stanovení konfigurace digitální kamery (určí se 

vztah mezi fyzickým rozměrem snímaného objektu a ohniskovou vzdáleností). Postup 

zpracování ve PhotoModeleru 4.0: 

� založení nového projektu a s ním související nastavení 

� import kalibračních snímků v digitální podobě 

� označení středů 4 kontrolních bodů testovacího pole 

� příkazem Exekute Calibration byla spuštěna kalibrace 

Odlišnost od automatické kalibrace tkví v tom, že středy kontrolních bodů se musí 

detekovat ručně. Zatímco u předešlé kalibrace byly všechny body kalibračních polí 

označovány automaticky sub-pixelovým režimem. 

 

Výstup kalibrace 
 

 
__________________________________________________________________- 

Obr. 2.7   Grafické znázornění paprsků vycházejících  

ze dvou pozic fotoaparátu 

 

Výsledné hodnoty parametrů se ukládají do příslušné tabulky daného programu 

(viz obr. 2.8). Za účelem budoucího využití je nutné tyto údaje uložit jako soubor s 

příponou *.pmr nebo *cam.. 
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  pozn.: Camera Name..........název fotoaparátu 

Focal Length............ohnisková vzdálenost [mm] 

Format Size.............rozměr digitálního čipu [mm] 

Principal point.........hlavní bod snímku [mm] 

Lens Distortion.........zkreslení objektivu 

Image Size................rozlišení snímku [px] 

 

________________________________________________ 

Obr. 2.8   Tabulka kalibračních údajů 
 

Z tab. 2.1 vyplývá, že pouze dvě kalibrace proběhly úspěšně. Testovací pole 

zobrazené ve formátu A3, diapozitivem a pole pro ruční kalibraci přesahují povolenou 

hranici 1.0. Výsledky z automatické kalibrace by měly vycházet podstatně přesněji, neboť 

u ní odpadají nepřesnosti způsobené lidským faktorem. Tento předpoklad v případě 

diapozitivu neodpovídá. Proto tuto velikost považujme za orientační. 

Hodnota „Total Error” svědčí o kvalitě vyhodnocení. Čím je nižší, tím lepší 

budou výsledky. Na základě těchto znalostí byla vybrána, pro tvorbu 3D modelů, kalibrace 

využívající formát A1. 

 

Tab. 2.1   Porovnání „Total Error” 

 

 Automatická kalibrace Ruční 
kalibrace 

Formát A1 A3 A4 diapozitiv A1 

Total Error 0,811 1,033 0,902 1,593 1,223 

 

 

Tabulka, která je uložena v příloze č.1, obsahuje kalibrační parametry z 

jednotlivých formátů testovacího pole. Nejvhodnější kalibrace, tedy ta která měla nejnižší 

„Total Error” , je v tabulce vyznačena červeně. 



Bc. Miroslava Svobodová: Vytvoření fotogrammetrické dokumentace kostela sv.Petra z 
Alkantary a kostela Slezské církve evangelické augsburského vyznání 

2010 21 

Závěr této kapitoly obsahuje přehled statistických dat vybrané kalibrace. 

Informace lze nalézt v programu PhotoModeler v hlavním menu [Project/Audit/Statistics]. 

Po spuštění příkazu se zobrazí dialogové okno, které má 4 záložky. Jednou z nich je 

bilance celkového pohledu a dělí se na 2 části. Poskytuje údaje o množství fotografií a 

bodů použitých při kalibraci. Současně je hodnotí, zda-li jsou z hlediska kvality 

vyhovující. Bilance fotografií určuje počet označených bodů na fotografiích a jejich 

průměrné hodnoty + procentuální pokrytí snímku testovacím polem. Bilance bodů ukazuje 

množství paprsků, které definují 3D bod a informuje o úhlu sevřeném těmito paprsky. 

Ideální úhel protnutí je 90°. Přijatelný úhel je ten, který leží v rozmezí 30° - 90°. Jestliže 

by byly úhly velmi malé, tak by software nedokázal správně vyrovnat chyby a mohl by 

snížit přesnost 3D modelu. Souhrnná bilance poskytuje připomínky pro zlepšení projektu 

a napomáhá k úspěšnému zpracování. 

 

Tab. 2.2   Shrnutí statistických dat 

 počet přijatelné? — 
úplný počet 

použitých bodů 
100 ano — 

celková kvalita 
úplný počet 
fotografií 

12 ano — 

— — dobré slabé nepřípustné 

fotografie 12 0 0 

B
ila

nc
e 

ce
lk

ov
éh

o 
po

hl
ed

u 

shrnutí 
body 100 0 0 

— min. max. průměr přijatelné? 
body na 

fotografiích 
100 100 100 ano 

B
ila

nc
e 

fo
to

gr
af

ií 

pokrytí fotografií 
(%) 

49 67 56 ano 

— min. max. průměr přijatelné? 
paprsky tvořící 

3D bod 
12 12 12 ano 

B
ila

nc
e 

bo
dů

 

úhel protnutí 39° 49° 44° možné 
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3 Tvorba prostorového modelu 

3.1 Průseková fotogrammetrie 

Průseková fotogrammetrie se řadí mezi nejstarší používané fotogrammetrické 

metody. Princip spočívá v prostorovém protínání vpřed z úhlů, kde je tato úloha řešena 

pomocí měřických snímků.  

Pro vyhodnocení 3D modelu využívá 2 a více snímků. Ideální počet měřických 

snímků vyplývá z velikosti a složitosti objektu, ale i z požadované přesnosti. Osy záběru 

jednotlivých snímků se musí protínat (nejlépe pod pravým úhlem), aby byl zajištěn 

výpočet polohy bodů. [4] 

 

 
_____________________________________________________________ 

Obr. 3.1   Princip průsekové fotogrammetrie [4] 
 

pozn.: b  fotogrammetrická základna 

A, B  stanoviska základny 

P  bod objektu 

S  průsečík os záběru 

H'  hlavní bod snímku 

x', x", z', z" snímkové souřadnice levého a pravého snímku 

f   ohnisková vzdálenost 

BSAS σσ ,   směrníky stran AS a BS 

PP αα ′′′ ,   vodorovné úhly sevřené promítacím paprskem a osou záběru 

21,σσ   směry pro protínání vpřed 
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Vodorovné a svislé úhly se vypočtou podle vzorců: 

f

x
tg

′
=′α ,  

( ) αβ ′⋅
′

=
′+

′
=′ cos

22 f

z

xf

z
tg   (3.1) 

Díky dnešním možnostem, systémy nepočítají se vztahem (3.1), ale řešení je 

založeno na základní fotogrammetrické rovnici (3.2). Při fotografických pracích je 

zapotřebí pořídit vhodný počet konvergentních snímků s dostatečným překrytem. Dále je 

nutné geodeticky, či jiným způsobem, zaměřit vlícovací body. [5] 

 

( ) ( ) ( )
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00 −′−′+′−′
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−=−    

kde 
















=

333231

232221

131211

rrr

rrr

rrr

R  matice prostorové rotace 

X, Y, Z   geodetické souřadnice bodů 

X0, Y0, Z0   souřadnice projekčního centra 

x'0, z'0   snímkové souřadnice hlavního bodu snímku 

3.1.1 Vlícovací body 

Vlícovací body se v pozemní fotogrammetrii používají k určení orientace, měřítka 

a transformace do geodetického systému. Dělí se na přirozeně (rohy budov, oken, říms, 

vrcholy věží) a uměle (terče různých tvarů a velikostí) signalizované. Na stavebních 

objektech se volí vlícovací body tak, aby byly jednoznačně identifikovatelné jak ve 

skutečnosti tak i na snímcích. 

Body musí mít známé geodetické souřadnice. Za tímto účelem se provádí jejich 

zaměření. Metoda protínání vpřed z úhlů nebo délek zajišťuje určení jejich polohy. 

Nivelace nebo trigonometrické určení výšek slouží k definování Z-ové souřadnice. K 

dosažení přesných hodnot je zapotřebí dvojího nezávislého měření. V dokonalém případě 

by se měly vzdálenosti, vyhodnocené fotogrammetricky a geodeticky, rovnat. Poněvadž 

nelze docílit bezchybných výsledků dochází k odchylkám, které se do dané míry 

připouštějí. [4] 
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3.2 Souřadnicové soustavy 

Souřadnicové soustavy se rozlišují podle způsobů pořízení snímků, a to na 

soustavu pro leteckou nebo pozemní fotogrammetrii. Pro účely diplomové páce postačí 

dále rozebírat pouze pozemní. Obecně se soustavy dělí na: [4] 

� hlavní souřadnicové soustavy: 

− systém snímkových souřadnic 

− systém modelových souřadnic 

− systém geodetických souřadnic 

� pomocné souřadnicové soustavy: 

− systém fiktivních snímkových souřadnic 

 

� soustava snímkových souřadnic 

Soustava rovinných snímkových souřadnic nese označení: 

− x', z'............levý snímek 

− x'', z''...........pravý snímek 

Počátek souřadnicového systému leží ve středu snímku. Je-li tento průsečík rámových 

značek totožný s hlavním bodem snímku, nemusí být odměřené souřadnice opravovány 

o posun (dx', dz'). Směry souřadnicových os: osa X je vodorovná, osa Y leží kolmo na 

osu X v rovině snímku. [4] 

 

� soustava modelových souřadnic 

Soustava modelových souřadnic je pravoúhlá soustava modelu, kterou tvoří 

prostorové souřadnice značené x, y, z. [4]  

 

� soustava geodetických souřadnic 

Soustava geodetických souřadnic X, Y, Z je výsledná soustava snímaného objektu, 

jejíž hodnoty vzniknou transformací z modelových souřadnic (nutnost znát souřadnice 

středu promítání levého snímku X0, Y0, Z0). [4] 
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3.3 Transformace souřadnic 

Ve fotogrammetrii se využívají transformační postupy k převodu souřadnic z 

jedné soustavy do druhé. Obecně můžeme transformaci rozdělit na rovinnou a 

prostorovou. [4] 

3.3.1 Podobnostní transformace 

Podobnostní transformace je čtyř-parametrová rovinná transformace (dva posuny, 

jedno otočení, jedna změna měřítka). Pro výpočet čtyř prvků je nutné znát souřadnice 

alespoň dvou identických bodů v obou souřadnicových soustavách. Slouží pro vzájemné 

zobrazení mezi dvěma kartézskými rovinnými souřadnicovými systémy. Schématicky: 

x, y → X, Y. Při této transformaci nedochází ke změně úhlů, délek ani ploch. Používá se při 

převodu zaměřených vlícovacích bodů z místní soustavy do referenční soustavy. [4] 

 

 
___________________________________________________ 

Obr. 3.2   Podobnostní transformace [4] 

3.3.2 Afinní transformace 

Afinní transformace je tzv. šesti-prvková rovinná transformace (dva posuny, 

jedno otočení, jedna deformace úhlu mezi souřadnicovými osami a dva měřítkové faktory). 

Pro výpočet šesti parametrů je zapotřebí znát souřadnice alespoň třech identických bodů. 

Používá se především při transformaci měřených plošných souřadnic do soustavy 

snímkových souřadnic. [4] 

 



Bc. Miroslava Svobodová: Vytvoření fotogrammetrické dokumentace kostela sv.Petra z 
Alkantary a kostela Slezské církve evangelické augsburského vyznání 

2010 26 

 
_____________________________________________ 

Obr. 3.3   Afinní transformace [4] 

3.3.3 Projektivní transformace 

Transformace popisuje středové zobrazení dvou rovinných souřadnicových 

systémů. Všechny paprsky jsou přímé a procházejí jedním bodem = střed promítání O. Pro 

určení osmi koeficientů je nutné znát minimálně čtyři identické body. Projektivní 

transformace zachovává přímočarost, průsečíky přímek a dvojpoměr délkových úseků 

mezi body ležícími na jedné přímce. [4] 

 

 
__________________________________________________ 

Obr. 3.4   Projektivní transformace [4] 

3.3.4 Transformace souřadnic v prostoru 

Prostorová transformace je základem pro převod modelových souřadnic do 

systému geodetického. Obecně se jedná o pootočení (rotaci), posun (translaci) a změnu 

měřítka modelu. Vyjádření maticově: [3] 
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3.4 Tvorba fotogrammetrické dokumentace 

3.4.1 Zásady pro snímkování objektu 

Z hlediska přesnosti by měly být dodržovány určité podmínky: [2] 

 

� vhodné roční období – minimální množství vegetace 

– krajina bez sněhové pokrývky 

� příznivé atmosférické podmínky – nevhodné je přímé sluneční osvětlení, 

déšť, sněžení, prudký vítr 

– ideální je zatažená obloha 

� předmět snímkování by měl vyplňovat max. plochu snímku 

� každý bod by měl být zachycen alespoň na 3 snímcích. Přesnost modelu se 

zvýší, jestliže bude bod zobrazen na více snímcích. 

� je vhodné pořídit větší množství snímků a posléze vybrat ty nejvhodnější 

� neměnnost ohniskové vzdálenosti (nepoužívat zoom) 

� použít stejnou ohniskovou vzdálenost jako při kalibraci 

� nastavit maximální rozlišení digitálních snímků 

� osy záběru by měly v ideálním případě svírat pravý úhel. Pokud to 

nedovolují okolní podmínky, může být úhel protnutí menší (min. 10°). To 

však výrazně ovlivní přesnost 3D modelu. 

 

 
_______________________________________________________________ 

Obr. 3.5   Vliv úhlu protnutí na polohu bodu [15] 

 

� vhodná poloha fotografických stanovisek (zajištění dostatečného překrytu). 

Používá se metoda kruhu nebo více kruhů (obr. 3.6) 
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______________________________________________________ 

Obr. 3.6   Metoda kruhu a více kruhů [15] 

 

 
a) pozice kamery při snímkování objektu  b) pozice kamery při snímkování fasády 

 

 
c) pozice kamery při snímkování výklenku 

________________________________________________________________________ 

Obr. 3.7   Vhodná poloha fotografických stanovisek [15] 
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3.4.2 Snímkování dokumentovaných objektů 

Pomocí metody průsekové fotogrammetrie (viz výše) byly vytvořeny 3D modely 

dokumentovaných objektů. Program PhotoModeler (verze 5.2.3) byl vybrán pro 

vyhotovení projektu. 

Pořízení snímků proběhlo v prosinci loňského roku. Výběr ročního období nebyl 

náhodný, ale úmyslný, a to z důvodů nevyskytující se vegetace a sněhové pokrývky. Také 

bylo zapotřebí vystihnout vhodné počasí, které zajišťuje vyšší kvalitu fotografií. To 

znamenalo den bez deště a přímého slunečního svitu. Rozmístění pozic fotoaparátu je vidět 

na obr. 3.8. 

 

  

      a) kostel v Karviné-Doly    b) kostel v Orlové 
__________________________________________________________ 

Obr. 3.8   Pozice fotoaparátu při snímkování 

3.5 Kostel v Orlové 

3.5.1 Tvorba 3D modelu stavby 

 
_______________________________________________________________________________________ 

Obr. 3.9   Grafické znázornění paprsků z vybraných pozic fotoaparátu 
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Pro zhotovení modelu bylo použito 55 měřických snímků. Prostorový model se 

skládá z 4862 bodů, 4713 linií, 384 křivek a 2198 ploch.  

Postup zpracování obsahoval tyto kroky: 

 

� založení projektu 

� referencování 

� výpočet modelu 

� změna měřítka a rotace 

� tvorba linií, křivek a připojení textur 

� odměřování vzdáleností 

� export prostorového modelu 

 

Založení projektu 

V hlavním menu byl nabídkou [File/New Project] založen nový projekt. Tímto 

příkazem se spustí průvodce, který navádí krok po kroku úvodní nastavení. Součástí je 

definování jednotek, načtení kalibračního souboru *.pmr nebo *.cam a import pořízených 

snímků. 

 

Referencování 

Referencování je proces, při kterém se vyhledávají identické body na snímcích. 

Vyvolává se příkazem [Referencing/Reference Mode]. Aby byla poloha bodu vykreslena v 

3D, je nezbytné, aby platilo:  

− referencování začíná vždy na hlavním snímku 

− snímat shodné body minimálně na dvou snímcích (obr. 3.10) 

− v pracovním okně se nachází orientovaný snímek vlevo a neorientovaný vpravo 

− pro orientaci snímku je zapotřebí mít alespoň 6 bodů shodných na dvou snímcích 

a 1 bodu na třech snímcích 

− pro zvýšení kvality 3D modelu je vhodné určit polohu bodu na více snímcích 

Tento proces se použil na všech snímcích a probíhal až do vytvoření prostorového 

modelu. Postupovalo se systémem hrubá stavba → detaily. 
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________________________________________ 

Obr. 3.10   Referencování 
 

Výpočet modelu 

Výpočet se aktivuje v roletovém menu [Project/Process] nebo klávesnicí [F5] . 

Proces probíhá ve dvou etapách. V první etapě se kontrolují všechna data a během druhé se 

provádí výpočet 3D modelu (součástí je dialogové okno s hodnotou „Total Error” ). 

 

Změna měřítka a rotace 

Výsledný prostorový model se nachází v obecné poloze a nemá definovány 

rozměry. Za tímto účelem se do modelu vkládá měřítko a to tak, že se dvěma libovolně 

zvoleným bodům přiřadí naměřená vzdálenost - viz obr. 3.11. 

 
____________________________________________________________ 

Obr. 3.11   Vzdálenost pro definování měřítka 
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Rotace se definuje pomocí zvoleného počátku a směru souřadnicových os. Do 

modelu kostela byly nulové souřadnice vloženy do bodu č.15. Osa X směřuje na západ a 

prochází bodem č.8. Osa Y je vedena body č.15 a 20. Osa Z je kolmá na rovinu X, Y. 

 

identifikace: bod č. 8  pravý spodní roh čelní stěny objektu 

bod č. 15  levý spodní roh čelní stěny objektu 

bod č. 20  levý spodní roh východní stěny objektu 

 

 
_______________________________________________________ 

Obr. 3.12   Zobrazení souřadnicových os 

 

Tvorba linií, křivek a připojení textur 

V dalším kroku se tvořily linie a křivky, které vznikaly spojením 2 a více bodů. 

Plochy se definovaly pomocí různých prvků (body, linie, křivky). Takto vzniklé plochy 

změnily vektorový model v model plošný. Na závěr se připojily originální textury z 

jednotlivých snímků. 

Poněvadž nebylo možné zachytit na jediný snímek celou střešní část budovy 

(důvodem byla vegetace), nebylo ani možné vyhotovit dokonalou podobu střechy. 

 

Export modelu 

Výsledný model byl exportován do formátu VRML 2.0 a nachází se na CD. V 

běžně dostupném programu Cortona VRML Client, lze kdykoliv model otevřít a 
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prohlédnout si ho. 3D model je uložen jak ve vektorové podobě, tak i s přiřazenými 

texturami. 

Na základě výše popsaného postupu byl vymodelován kostel Slezské církve 

evangelické. Model složený z bodů („bodový model”), vektorový model a model s 

připojenými texturami („stínový model”) je vložen do přílohy č.2.  

3.5.2 Tvorba 3D modelu detailu fasády 

Pro detailní zpracování se vybrala část korunní konzolové římsy٭ nacházející se v 

horní úrovni stavby. Pracovní postup je analogický s předcházejícím. Následující obrázky 

zobrazují jednotlivé pohledy. 

 

VEKTOROVÝ MODEL   „STÍNOVÝ MODEL” 
 

Pohled ze severní světové strany: 

  
 

Pohled z východní světové strany: 

  
 

Pohled z jižní světové strany: 

  
_______________________________________ 

Obr. 3.13   Zobrazení detailu 
 

 .Římsa je vodorovný architektonický prvek, který dělí nebo ukončuje stavbu. Existuje celá řada variant ٭

Jednou z nich je římsa konzolová, která je podepřena hustou řadou konzolek.[13] 
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Obr. 3.14 znázorňuje chod paprsků v místě vybraného detailu fasády (ať už z ptačí 

perspektivy anebo z čelního pohledu). Paprsky vycházejí ze třech pozic digitálního 

fotoaparátu. 

 

 
___________________________________________ 

Obr. 3.14   Znázornění paprsků 

 

3.6 Kostel v Karviné - Doly 

3.6.1 Tvorba 3D modelu stavby 

Na vytvoření modelu v 3D bylo použito 43 fotografií. Prostorový model kostela, 

obsahuje 1680 bodů, 1721 linií, 224 křivek a 822 ploch. Pracovní postup probíhal opět v 

programu PhotoModeler (verze 5.2.3) podle stejného principu jako u předešlé církevní 

budovy.  

 
____________________________________________________________________ 

Obr. 3.15   Grafické znázornění měřických snímků 



Bc. Miroslava Svobodová: Vytvoření fotogrammetrické dokumentace kostela sv.Petra z 
Alkantary a kostela Slezské církve evangelické augsburského vyznání 

2010 35 

Změna měřítka a rotace 

Na prostorovém modelu byla vybrána vzdálenost (mezi body 3,17) a té se 

přiřadila odpovídající délka 18,677 m, která byla vypočtena ze souřadnic. Pomocí této 

hodnoty se definovalo měřítko. 

 
___________________________________________________________ 

Obr. 3.16   Vzdálenost pro definování měřítka 

 

Počátek prostorového souřadnicového systému [0,0,0] byl vložen do bodu č.3. 

Osy: X-ová osa směřuje na jih a prochází bodem č.18; Y-ová osa směřuje na východ a 

prochází bodem č.15; Z-ová osa je kolmá na rovinu X, Y. 

 

identifikace: bod č.3  levý spodní roh čelní stěny 

bod č.18  pravý spodní roh čelní stěny 

bod č.15  levý spodní roh severní stěny (asi 14,15 m od bodu č.3) 

 

 
______________________________________________________ 

Obr. 3.17   Zobrazení souřadnicových os 
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Připojení textur 

Přístup ke stavbě byl omezen okolními objekty (hrobka, kaple) a vegetací. Proto 

nebylo možné na jižní světové straně docílit identického vzhledu střešní části. Čelní stěna 

je poznamenaná sochou Panny Marie a kamenným křížem. V příloze č.3 je možno 

shlédnout konečnou grafickou dokumentaci z jednotlivých světových stran. 

3.6.2 Tvorba 3D modelu detailu fasády 

Pro zpracování detailu fasády bylo vybráno okno na severní stěně stavby. 

Dominantní prvek se skládá z: 

� bodů -   239 

� linií -   154 

� křivek -  31 

� ploch -  52 

 

VEKTOROVÝ MODEL  „STÍNOVÝ MODEL” 

   
 

   
_____________________________________________ 

Obr. 3.18   Barokní okno - detail 
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4 Kvalita modelu 

4.1 Geodetické měření 

Měření v terénu proběhlo současně s pořízením fotografií. Výsledky z 

geodetického zaměření byly využity pro výpočet vzdáleností mezi vlícovacími body a 

definování měřítka modelu. Na základě tohoto předpokladu byla pro výpočet zvolena 

místní síť.  

Před samotným měřením byla provedena rekognoskace terénu, při které se 

zjišťovala přístupnost stavby a vhodnost umístění stanovisek polygonového pořadu 

(poloha stabilizována přechodně). 

4.1.1 Polygonový pořad 

Polygonový pořad je souvislá řada bodů spojená přímkami, které tvoří 

mnohoúhelník (uzavřený polygon) nebo jen jeho část (otevřený polygon). Pořady dělíme:  

� podle tvaru – otevřené 

− uzavřené 

� podle připojení a orientace – oboustranně připojený a orientovaný 

− oboustranně připojený a jednostranně orientovaný 

− oboustranně připojený a neorientován 

− jednostranně připojený a orientovaný [6] 

Pro zaměření staveb byl vybrán uzavřený orientovaný pořad. Kolem kostela sv. 

Petra z Alkantary byla stabilizována síť 6-ti polygonových bodů (obr. 4.1). V Orlové bylo 

kolem zaměřovaného objektu stabilizováno 5 bodů polygonového pořadu (obr. 4.2). 

 
__________________________________________________________________________________ 

Obr. 4.1   Polygonový pořad s půdorysem stavby v Karviné-Doly 
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_________________________________________________________________ 

Obr. 4.2   Polygonový pořad s půdorysem v Orlové 
 

U obou polygonových pořadů platí: Místní souřadnicový systém se vložil do bodů 

8000 a 9000. Kladná osa y leží ve směru orientační strany a kladná osa x směřuje na jih. 

Výchozí souřadnice počátku [X, Y, Z] se zvolily libovolně, viz tab. 4.1. Souřadnice 

orientačních bodů (8001, 9001) se dopočetly. 

 

Tab. 4.1    Výchozí souřadnice 

lokalita č. bodu X [m] Y [m] Z [m] 

8000 1000,000 1000,000 200 
Karviná - Doly 

8001 1000,000 1035,263 200,929 

9000 500,000 500,000 260 
Orlová 

9001 500,000 508,003 260,290 

 

Pro určení polohy stanovisek polygonového pořadu byla použita trojpodstavcová 

souprava. Měření vodorovných a svislých úhlů bylo prováděno ve 2 polohách dalekohledu 

a ve 2 skupinách, stejně tak i délky. Zápisníky byly vyhodnocovány přímo v terénu a jsou 

v příloze č. 4. Výpočet polygonových pořadů proveden v programu Kokeš, ve kterém 

proběhlo i jejich vykreslení, ve vhodném měřítku (příloha č. 4). Výšky polygonových bodů 

byly vypočteny trigonometricky. 
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4.1.2 Protínání vpřed 

Protínání vpřed z úhlů je jeden ze způsobů výpočtu souřadnic nového bodu. 

Měřenými veličinami jsou ω1, ω2, přičemž strana s je známá a zbylé potřebné prvky se 

dopočtou. [6] 

 
______________________________________________ 

Obr. 4.3   Protínání vpřed z úhlů 
 

Řešení, popsané v předešlém odstavci, se prakticky užilo pro zaměření půdorysu 

kostelů a pro určení souřadnic vlícovacích bodů. Pro zvýšení přesnosti se měřilo ve dvou 

polohách dalekohledu. Na každé stěně objektu byly vybrány čtyři referenční body s 

přirozenou signalizací (ostré hrany, rohy říms), viz příloha č. 5. 

Výpočet a vykreslení probíhalo v programu Kokeš. Nadmořské výšky se 

vypočetly trigonometricky z každého měřeného stanoviska. Výsledná výška byla pak 

určena jako průměrná hodnota (příloha č. 5) 

Grafické znázornění půdorysů, seznam souřadnic, zápisníky z měření, polní 

náčrty a schémata s naznačenými referenčními body jsou přiloženy v příloze č. 5. Pro 

jednoznačnou identifikaci referenčních bodů obsahuje přiložené CD fotografie s těmito 

zakreslenými body. 

4.2 Porovnání přesnosti 

Poloha a nadmořské výšky vlícovacích bodů a bodů půdorysu se určily 

geodetickými metodami (viz výše). Seznam souřadnic [X, Y, Z] se nachází v příloze č.5. 

Pro porovnání přesnosti se použily libovolné délky odměřené na prostorovém modelu a 

šikmé vzdálenosti vypočtené ze souřadnic (tab. 4.2, 4.3). Celkem bylo vyhodnoceno 20 

délek na každém kostelu. 

Zjištěné rozdíly ε se pohybují v rozmezí ±0,004 m až ±0,156 m. Empirická střední 

kvadratická chyba je rovna ±0,066 m u kostela sv. Petra z Alkantary a ±0,069 m u kostela 

Slezské církve evangelické. 
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Tab. 4.2   Srovnání délek (Karviná-Doly) 

 

 GEODETICKÁ FOTOGRAMM.   

n strana vodorovná 
délka [m] 

šikmá 
délka [m] šikmá délka [m] ε [m]  [εε] 

[m2] 
[ ] [ ]m
n

m
εε±=  

1 S1,104 1,511 14,998 15,021 -0,023 0,00051 ± 0,066 

2 S2,103 0,712 2,599 2,585 0,014 0,00021 

3 S3,108 19,049 20,969 21,027 -0,058 0,00333 

4 S4,114 17,988 19,800 19,693 0,107 0,01142 

5 S5,116 14,800 14,801 14,871 -0,070 0,00497 

6 S6,105 10,955 10,979 11,006 -0,027 0,00075 

7 S7,109 6,902 6,903 6,914 -0,011 0,00013 

8 S8,111 12,710 12,736 12,781 -0,045 0,00198 

9 S9,110 8,346 12,026 12,013 0,013 0,00018 

10 S14,115 2,760 9,620 9,586 0,034 0,00119 

11 S15,113 1,129 1,130 1,075 0,055 0,00306 

12 S17,107 13,205 15,859 15,756 0,103 0,01059 

13 S18,115 8,639 8,669 8,764 -0,095 0,00903 

14 S102,103 5,705 7,584 7,594 -0,010 0,00010 

15 S105,106 2,843 2,843 2,79 0,053 0,00284 

16 S107,108 10,834 10,852 10,755 0,097 0,00943 

17 S109,110 6,856 11,142 11,002 0,140 0,01956 

18 S110,111 3,745 8,686 8,763 -0,077 0,00593 

19 S113,114 1,017 8,848 8,795 0,053 0,00278 

20 S115,116 2,826 2,826 2,83 -0,004 0,00001 
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Tab. 4.3   Srovnání délek (Orlová) 

 

 GEODETICKÁ FOTOGRAMM.   

n strana vodorovná 
délka [m] 

šikmá 
délka [m] šikmá délka [m] ε [m]  [εε] 

[m2] 
[ ] [ ]m
n

m
εε±=  

1 S3,110 17,084 17,132 17,110 0,022 0,00048 ± 0,069 

2 S4,104 10,483 14,088 14,135 -0,047 0,00220 

3 S5,20 17,765    17,767 17,827 -0,060 0,00361 

4 S6,108 20,451 22,667 22,705 -0,038 0,00145 

5 S8,101 25,025 27,331 27,285 0,046 0,00209 

6 S9,107 3,901    3,961 3,989 -0,028 0,00080 

7 S10,109 16,964 20,288 20,270 0,018 0,00032 

8 S12,3 33,989    33,989 34,145 -0,156 0,02435 

9 S14,103 13,172    16,964 16,992 -0,028 0,00076 

10 S15,106 8,853 12,946 13,007 -0,061 0,00366 

11 S18,102 16,095    16,103 16,199 -0,095 0,00916 

12 S15,10 10,055 10,055 10,094 -0,039 0,00153 

13 S21,20 4,105    4,105 4,047 0,058 0,00339 

14 S107,108 6,258 10,881 10,943 -0,062 0,00385 

15 S3,105 9,462    9,536 9,481 0,055 0,00302 

16 S102,109 17,303    20,232 20,247 -0,015 0,00022 

17 S104,110 12,949    15,259 15,265 -0,006 0,00003 

18 S103,107 12,739    16,270 16,378 -0,108 0,01175 

19 S105,106 34,805    35,828 35,971 -0,143 0,02055 

20 S101,108 29,333    29,359 29,396 -0,037 0,00139 

 

 



Bc. Miroslava Svobodová: Vytvoření fotogrammetrické dokumentace kostela sv.Petra z 
Alkantary a kostela Slezské církve evangelické augsburského vyznání 

2010 42 

5 Použité vybavení 

5.1 Softwarové vybavení 

5.1.1 PhotoModeler (verze 5.2.3) 

Kanadská firma EOS Systems Inc uvedla na trh fotogrammetrický software 

s názvem PhotoModeler. Dnes už existuje v různých modifikacích. Tento systém slouží 

k bezdotykovému 2D a 3D měření. Jeho hlavní princip vychází z průsekové 

fotogrammetrie. Výsledkem je prostorový nebo rovinný model objektu, který je v terénu 

zachycen vhodným počtem protínajících se snímků. Program také umožňuje kalibraci 

fotografických přístrojů. Další předností systému je možnost exportovat projekt do jiných 

programů. 

Pomocí tohoto softwarového vybavení byla realizována převládající část mé 

diplomové práce. Zejména pokud se jednalo o zkalibrování digitálního fotoaparátu 

a vytvoření 3D modelů. [14] 

5.1.2 Kokeš (verze 4.38) 

Kokeš je vzájemně aktivně působící grafický systém, který je především 

orientován na obor geodézie a geoinformační systémy. Umožňuje řešit různé úlohy, od 

konstrukčních výpočtů až po vytváření kresby map, digitalizaci grafických podkladů 

a tiskové výstupy. Je propojen s řadou dalších systémů. 

Tento software sloužil nejen k výpočtům z geodetického měření (polygon, 

protínání vpřed z úhlů), ale také k vyhotovení grafické dokumentace. 

5.2 Měřické vybavení 

Pomocí elektronického tachymetru Leica TCR 307 byly stabilizovány sítě 

polygonových bodů. Z těchto stanovisek byl zaměřen půdorys stavby a jednoznačně 

identifikovatelné body fasády. Kalibrační list přístroje je založen v příloze č.6.  
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Mezi další použitý materiál patřil: 

� 3× stativ 

� 2× odrazný hranol 

� 2× třínožka 

� 1× trasírka 

� 1× svinovací metr 

 

 
_____________________________________ 

Obr. 5.1   Leica TCR 307 
 

Technické parametry Leica TCR 307: 

� výrobce:    Leica Geosystems 

� typ přístroje:    elektronický tachymetr 

� dalekohled 

− zvětšení:    30× 

− zorné pole:    1°30' 

� měření úhlů 

− jednotky:    360° šedesátinné, 400 gon, 360° desetinné 

− přesnost odečítání:   7", 2 mgon 

� citlivost libel 

− krabicová libela:   6" / 2 mm 

− elektronická libela:   20" / 2 mm 

� laserová olovnice:   přesnost  0,8 mm / 1,5 m 

� kompenzátor:    dvojosý, kapalinový (přesnost urovnání 2"; 0,7 mgon) 

� vnitřní paměť:    256 kB = 4000 datových bloků nebo 7000 souřadnic 

� měření vzdáleností 

− LS_Krátké:    přesnost  3mm + 2ppm (bez hranolu do 80m) 

− HR_Presne:    přesnost  5mm + 2ppm (měření s vysokou přesností na hranol) 

− HR_Rychle:    přesnost  5mm + 2ppm (vyšší rychlost a menší přesnost) 
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6 Tvorba www stránek 

Prostřednictvím programu JoomlaCZ byla vytvořena internetová stránka, kterou 

lze nalézt na serveru www.ic.cz. Pod celým názvem http://www.kostely3d.ic.cz se 

nachází část mé diplomové práce. 

 

 
____________________________________________________ 

Obr. 6.1   Ukázka internetových stránek 
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7 Závěr 

Zda-li charakter výše popsaných budov zůstane v dnešní podobě nebo bude 

nadále ničen, ať už doznívajícími nebo stále trvajícími účinky hlubinné těžby na 

Karvinsku, je téma dosud otevřené. Jedno je však jisté - kostely neustále vykazují pohyb, 

což dokazují studie jiných diplomových prací, studentů VŠB-TUO. 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit dokument zachycující skutečný stav 

(rok 2009) vybraných staveb, poznamenaných důlní činností. Zároveň bude také pro příští 

generace uchovávat historické svědectví. 

Práce se skládala z kalibrace digitálního fotoaparátu, typu Fujifilm FinePix S9500, 

která sloužila k určení jeho konstrukčních parametrů. K tomuto účelu bylo vybráno 5 

testovacích polí různých rozměrů. Nejlépe dopadla kalibrace využívající formát A1.  

Na základě již zmiňované kalibrace mohla následovat další etapa tvorby, tj. 

realizace prostorových modelů spolu s vybraným detailem fasády. Snímkování objektů 

proběhlo v prosinci roku 2009. Z pořízených fotografií se vybraly ty nejvhodnější 

(celkem 98) a použily se pro zpracování modelů. Výsledek ve vektorové podobě a s 

připojenými fototexturami byl exportován do formátu VRML. 

Součástí projektu bylo také geodetické zaměření objektů. Hlavním úkolem 

zeměměřické činnosti bylo určit souřadnice jednoznačně identifikovatelných bodů 

architektury a půdorysu. Výsledek měření se použil pro definování měřítka 3D modelů a k 

porovnávání vzdáleností (geodetických a odměřených z modelu). Ze zjištěných rozdílů 

délek byla určena střední chyba o velikosti ±0,066 m (kostel v Karviné-Doly) a ±0,069 m 

(kostel v Orlové).  

V neposlední řadě byla také vytvořena webová stránka s názvem 

www.kostely3d.ic.cz. Výsledný projekt na internetovém serveru může nalézt uplatnění, a 

to nejen v oblasti cestovního ruchu. 

Na závěr bych ráda poděkovala svému vedoucímu diplomové práce Ing. Romanu 

Kapicovi, Ph.D. za ochotu a cenné informace při společných konzultacích. Děkuji také 

farnosti v Orlové, především faráři V. Szkanderovi, a faráři z kostela sv. Petra z Alkantary 

za jejich přívětivé chování. 
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