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Anotace 
 
 V předložené diplomové práci je teoreticky a prakticky zpracována téma s názvem:´´ 
Vytvoření 3D modelu neorokokového kostela ve dvorci metodou průsekové 
fotogrammetrie''. Teoretická část je věnována historii fotogrammetrie a rozdělení, je v ní 
podrobně zpracovaná metoda průsekové fotogrammetrie, jsou zde popsány prvky vnitřní a 
vnější orientace snímku, rozdělení fotografie a závěr této části je věnován principu 
digitálního fotoaparátu. V praktické části je zpracována aplikace průsekové fotogrammetrie 
při tvorbě 3D modelu v programu PhotoModeler a geodetické zaměření vybraných 
identických bodů na objektu. Závěr práce je věnován porovnání přesnosti mezi 
geodetickou a fotogrammetrickou metodou. 
 
 
Klíčová slova: 3D model, průseková fotogrammetrie, PhotoModeler. 
 
 

Annotation 
 
 In the present thesis is theoretically and practically prepared topic entitled:''Creating 
a 3D model of the neorokoko church in the villages method intersection photogrammetry''. 
The theoretical part is devoted to the history of photogrammetry and the split is treated in 
detail a method intersection photogrammetry, describes the elements of internal and 
external orientation, sharing photos and the end of this section is devoted to the lens and its 
composition. The practical part deals with the application of  intersection photogrammetry 
to create 3D model in PhotoModeler and geodetic surveying selected identical points on 
the object. The end of the comparison between the precision geodetic and photogrammetric 
method. 
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Seznam použitých zkratek 
 
A1 – formát papíru 594 x 841 mm 

A3 – formát papíru 297 x 420 mm 

A4 – formát papíru 210 x 297 mm 

AF – (autofocus) – automatické zaostřování 

AVI – (Audio Video Interleave) – video formát 

CCD – (Charge Coupled Device) – typ senzoru 

2D – dvourozměrný prostor 

3D – trojrozměrný prostor 

DPZ – dálkový průzkum Země 

HTML – (HyperText Markup Language) - jazyk určený pro vytváření webových 

stránek 

HZ – hertz 

JPEG – (Joint Photographic Experts Group) - formát používaný pro ukládání 

počítačových obrázků 

LCD – (Liquid Crystal Display) - displej s tekutými krystaly 

MPIX – Megapixel 

NURBS – (Non-uniform rational basis spline) - funkce, která umožňuje modelovat 

plochy větších rozměrů 

PIX –  pixel 

SW –  software 

USB – (Universal Serial Bus) – univerzální sériová sběrnice 
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1. Úvod 
 
 Lidé se již od nepaměti snaží zjednodušit a zefektivnit si svoji práci. Jinak tomu 
nebylo ani v oboru geodézie a v její oblasti fotogrammetrie.  
 Skutečně revoluční změna v zefektivnění a zjednodušení přišla vznikem prvních 
digitálních systému a teda aj digitální fotogrammetrie. Výhodou bylo hlavně lehké 
provedení 3D modelu přímo ze snímků, vyhotovení digitálního modelu terénu i v 
nepřístupných nebo obtížně přístupných oblastech a tvorba ortofotomáp. 
Fotogrammetrické zaměření bylo možné použít také na mapování a tvorbu lesních map, 
kde by bylo geodetické zaměření velmi obtížné. 
 Využití této měřické a mapovací metody našla tedy široké uplatnění v různých 
oblastech jako jsou:  

 stavebnictví,  
 strojírenství,  
 lesnictví,  
 vodní hospodářství,  
 medicína,  
 dokumentace kulturních památek,  
 zemědělství,  
 kriminalistika  
 a v neposledním řadě ve výzkumu. 

 
 Moje diplomová práce je příkladem vyhotovení 3D modelu neorokokového kostela 
metodou průsekové fotogrammetrie. Je zde vysvětlena tato metoda a její použití v 
programu PhotoModeler, postup geodetického zaměření objektu a nakonec porovnání 
fotogrammetrické a geodetické metody měření. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bc. Marián Polušin: Vytvoření 3D modelu kostela metodou průsekové fotogrammetrie 

2 

2011 

2. Fotogrammetrie 
 
       Název ´´fotogrammetrie´´ je datován rokem 1867, kdy jej použil při zaměřování 
stavebních objektů Němec A. Meydenbauer. 
Fotogrammetrie je nauka zabývající se rekonstrukcí tvaru, velikosti a polohy předmětů 
zobrazených na měřických fotogrammetrických snímcích.  
       Základem fotogrammetrie je tedy měřický snímek, který je prostředkem pro 
zobrazení předmětů na zemském povrchu. 
       Úkolem fotogrammetrie je převést informace z centrální projekce snímku na 
ortogonální projekci (např. půdorys, nárys, profily atd..). Takovým způsobem můžeme 
přímé měření v terénu nebo na objektech nahradit měřením na snímcích, resp. optických 
nebo geometrických modelech, vytvořených z dvojic vzájemně závislých snímků [7]. 
 
 
 

2.1. Historie fotogrammetrie 
 
       Počátek fotogrammetrie lze datovat již od r. 1032, kdy arabský učenec Ibn Al Hasan 
Haitkam (965 – 1039) jako první popsal cameru obscuru (Obr.1). V době renezance 
Leonardo da Vinci (1452 – 1519) popsal dírkovou komoru pro konstrukci středových 
průmětů. Tyto metody však vyžadovaly ruční kresbu obrazů i značné malířské zkušenosti, 
a tak nemohly dojít širšího uplatnění. Upadly skoro do zapomnění, čekalo se na objev 
média, které by bylo schopno vzniklý obraz uchovat.  
 

 
Obr.1  Camera obscura 
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 To se podařilo až vynálezem fotografie Niepcem a Daquerrem (1839), název 
fotografie pochází od J. Herschela z téhož roku. Nový perspektivní vynález byl rychle 
zdokonalován. Využití fotografie pro mapování na sebe nedalo dlouho čekat. Podle návrhu 
A. Laussedata (1859) byl konstruován první fototeodolit a r. 1861 bylo fotografie poprvé 
využito ve Francii při mapování pomocí průsekové fotogrammetrie. R. 1874 R. Kennett 
vyrobil suché desky a mezi lety 1884 – 89 byl vynalezen a zdokonalen G. Eastmanem 
svitkový film a zkonstruován první klasický fotoaparát.  
 Do konce století byla omezeně využívána průseková fotogrammetrie. Její nevýhodou 
je nutnost identifikace odpovídajících si bodů na snímcích, tj. jednotlivé určované body 
musí být přirozeně nebo uměle signalizovány. Na začátku 20. století  použití stereoskopie 
odstranilo nevýhody průsekové fotogrammetrie a výrazně zvýšilo přesnost metody. 
 Průkopníkem stereofotogrammetrie byl Dr. C. Pulfrich, který v r. 1901 zkonstruoval 
první přístroj pro stereoskopické měření snímkových souřadnic – stereokomparátor. 
Stereokomparátor umožňoval ovšem jen bodové vyhodnocení snímků a vyžadoval pracné 
výpočetní a zobrazovací práce. O zdokonalení stereokomparátoru a mechanizaci 
výpočetních prací zavedením prvků mechanické analogie se velmi zasloužil člen býv. 
zeměpisného ústavu ve Vídni E. Orel, který v r. 1908 zkonstruoval první autostereograf, 
který se vyráběl od r. 1909 v závodech Carl Zeiss Jena jako stereoautograf.  
 Pozemní fotogrammetrie se mohla uplatnit výhodně jen při mapování menších 
přehledných území anebo v horách. Rozsáhlejší části povrchu země by bylo příhodné 
mapovat z výšky, což ale vyžadovalo umístit fotografickou komoru na vhodný nosič. Do 
konce století se pro jednotlivé snímky a interpretační práce využívaly balony, které se pro 
své letové vlastnosti příliš neosvědčily. Vynálezem letadla (bratři Wrightové, r. 1903) 
vznikla letecká fotogrammetrie. Snímkování z letadel našlo uplatnění s příchodem l. 
světové války, během které doznala letecká fotogrammetrie rozmach především pro 
vojenské sledovací.  
 Po r. 1915 byla již vyráběna celá řada strojů pro vyhodnocení stereoskopických 
dvojic pracujících na analogovém principu. Roku 1935 přišel na trh první barevný film 
Kodakchrom. Během druhé světové války byly vyvinuty nové technologie – 
spektrozonální film (počátek dálkového průzkumu Země), radar a raketa.  
 Ve fotogrammetrii se vyhodnocovací stroje po dlouhá léta příliš neměnily. Do 
poloviny osmdesátých let se užívaly analogové stroje. S vývojem výpočetní techniky se 
začalo přecházet na analytické metody. Princip analytického stroje na základě řešení 
vztahu mezi snímkovými a geodetickými souřadnicemi byl patentován známým finským 
fotogrammetrem Dr. Uki Helavou již v r. 1957, avšak na úspěšnou konstrukci jsme si 
museli počkat skoro dvacet let. Analytické přístroje zaznamenaly prudký rozvoj po r. 1980, 
kdy se výpočetní technika dostala do formy dostatečně rychlého osobního počítače a 
vyrábí se vzhledem ke své vysoké přesnosti stále.  
 Skutečně revoluční změna přišla v polovině osmdesátých let, vznikem prvních 
digitálních systému. Další novinkou je využití umělých družic Země, donedávna pouze v 
oblasti mapování v malých a středních měřítkách, se díky novým operačním systémům s 
rozlišovací schopností pod 1 m dostává i do mapování ve velkých měřítkách a v řadě zemí 



Bc. Marián Polušin: Vytvoření 3D modelu kostela metodou průsekové fotogrammetrie 

4 

2011 

se počítá i s využitím v katastru (USA). Mimo konvenční měřické filmové komory se 
hlavně využívají skenery, které umožňují též stereoskopické snímání [14].  
       Vývoj fotogrammetrie lze rozdělit do čtyř období: 

 do r. 1900 – Průseková fotogrammetrie 
 od r. 1900 do r. 1960 – Analogová fotogrammetrie 
 od r. 1960 do r. 1980 – Analytická fotogrammetrie 
 od r. 1980 do dnes – Digitální fotogrammetrie 

 
 
 

2.2. Rozdělení fotogrammetrie 
 
 

2.2.1. Podle polohy fotogrammetrického stanoviska 
 

Pozemní fotogrammetrie 
       Zabývá se vyhotovením měřických snímků z pozemních stanovisek a jejich 
vyhodnocením. Vývoj Pozemní fotogrammetrie byl ovlivněn především vynálezem 
fotografie, rozvojem jemné mechaniky, optiky, elektroniky, fotochemie, stereoskopie a 
výpočetní techniky. Pozemní fotogrammetrie má uplatnění v různých technických oborech, 

 při vyhotovení mapových a číselných projekčních podkladů,  
 při měření přetvoření stavebních objektů a jejich konstrukčních prvků,  
 zaměřování stavebních památek,  
 dokumentací podzemních objektů (tunelů).  

 
 
Letecká fotogrammetrie 
       

 
Obr.2  Letadla určena k fotogrammetrickému snímkování 
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 Základní charakteristiky letecké fotogrammetrie: 
 Měřická komora je nesena letadlem (Obr.2) anebo jiným létajícím 

objektem. 
 Rozvoj od 20 let 20. století – mapování pro vojenské účely s vysokým 

utajením, později mapování pro komerční účely. 
 Hlavní využití letecké fotogrammetrie – mapování 
 Snímky zabírají velké území  
 Sběr a zpracování dat pomocí digitální technologie 

       Výsledkem leteckých snímků je tvorba digitálního modelu terénu, digitální 
ortofotomapy nebo 3D modely města. 
 
 

 
Obr.3  Digitální model terénu, ortofotomapa, 3D modely  

 
       
Kosmická (DPZ) 
       Pod dálkovým průzkumem Země rozumíme snímky pořízené z družic. Tyto snímky 
nám umožňují získávat poznatky z různých sfér jako jsou geologie, meteorologie atd.. 
 

 
Obr.4  Snímek DPZ 

 
Podmořská 
       Na tvorbu záznamů se používají zvukové zařízení sonary. 
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2.2.2. Podle počtu pořízených snímků 
 
 

Jednosnímková 
       Jednosnímkovou fotogrammetrií lze určit jen rovinné souřadnice předmětu měření. 
V pozemní fotogrammetrii lze vyhodnotit objekty tvořící svislou rovinu například při 
pořizování podkladů pro rekonstrukci budov, nebo při dokumentaci památkově chráněných 
objektů. U letecké fotogrammetrii se tato metoda používá například při zhotovování 
leteckých plánů. 

 
Vícesnímková 
       Z jednoho snímku můžeme vyhodnotit pouze obraz roviny (buď půdorys nebo 
nárys). Když chceme vyhodnotit i třetí rozměr, musíme použít vzájemně se překrývající 
snímky téhož předmětu, které umožňují vytvořit stereoskopický obraz.  
       Pozorování stereoskopických snímků nám umožňují: 
 
       Stereoskopy - Jednoduché optické přístroje na prostorové vnímání obrázků. 
 
 

 
Obr.5  Stereoskop 

 
 

       Anaglyfy - Tato metoda využívá rozložení obrazů pro levé a pravé oko na barevné 
složky obvykle červená a modrá. Pro vytvoření anaglyfu je třeba mít k dispozici dva 
záběry jedné scény - pohled levým okem a pohled pravým okem (Obr.7). Na pozorování 
anaglyfů je třeba mít brýle s barevnými skly (Obr.6). 
 

 
Obr. 6  Brýle pro sledování anaglyfů 
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       Polarizační brýle
okolností kmitají ve všech sm
pouze vodorovně a pro druhé svisle
propustí ty jeho vlny, pozorovatel uvidí 3D obraz.
 

Obr.8  Pozorování 3D obrazu pomocí polariza
 
 
       Krystalové brýle 
pravé oko a stejně rychle na monitoru problikává obraz pro ob
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Obr.7  Anaglyf snímek 

ční brýle - Světlo je tvořeno elektromagnetickými vlnami, které za b
okolností kmitají ve všech směrech. Pokud budeme vysílat pro jedno oko vlny kmitající 

ě a pro druhé svisle a použijeme polarizační brýle, které ke každému oku 
propustí ty jeho vlny, pozorovatel uvidí 3D obraz.  

Pozorování 3D obrazu pomocí polarizačních brýlí

Krystalové brýle - Jejich princip spočívá v tom, že rychle zatmívají st
ě rychle na monitoru problikává obraz pro obě oči. 

ůsekové fotogrammetrie 
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eno elektromagnetickými vlnami, které za běžných 
ech. Pokud budeme vysílat pro jedno oko vlny kmitající 

ní brýle, které ke každému oku 

 
čních brýlí 

ívá v tom, že rychle zatmívají střídavě levé a 
 Když je tedy levé oko 
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odkryto, na monitoru je obraz pro n
technologie vyžaduje monitor s vysokou
za sekundu, 50 pro každé oko)
 

Obr.9  Vytvo
 
 
 

2.2.3. Podle
 
Analogová 
       Na vyhodnocení 
přístroje. 
 

      Obr.10  Stereometrograf
 
       Stereometrograf 
založený na mechanické projekci. Je ur
svislých leteckých snímků
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odkryto, na monitoru je obraz pro něj, když zakryto, je tam obraz pro pravé 
technologie vyžaduje monitor s vysokou frekvencí obrazu. Minimum je 100 Hz (100 kmit
za sekundu, 50 pro každé oko). 

Vytvoření 3D obrazu pomocí krystalových brýlí

Podle použitého vyhodnocovacího přístroje

cení analogových snímků se využívají analogové vyhodnocovací 

Stereometrograf          Obr.11  Topokart

Stereometrograf - Je velmi přesný fotogrammetricky vyhodnocovací p
založený na mechanické projekci. Je určen pro grafické a numerické vyhodnocování 
svislých leteckých snímků na tvorbu map velkých a středních měřítek

ůsekové fotogrammetrie 
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j, když zakryto, je tam obraz pro pravé oko. Tato 
inimum je 100 Hz (100 kmitů 

 
ení 3D obrazu pomocí krystalových brýlí 

řístroje 

 se využívají analogové vyhodnocovací 

 
Topokart 

vyhodnocovací přístroj, 
pro grafické a numerické vyhodnocování 

ěřítek [15]. 
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       Topokart - Je přesný fotogrammetricky vyhodnocovací přístroj určený pro grafické 
a numerické vyhodnocování pozemních a leteckých snímků [15]. 
 
 
Analytická 
       Z měřených snímkových souřadnic se získávají prostorovou transformací geodetické 
souřadnice na počítačích. 
 

 
        Obr.12  Princip měření snímkových souřadnic na analytických přístrojích 
 
 
Digitální 
       Vyhodnocení digitální snímky se provádí na počítači pomocí SW vybavení. 
 

 
Obr.13  Digitální fotogrammetrická stanice 
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2.2.4. Podle záznamu výstupních hodnot 
 
 
Grafické 
       Výsledek vyhodnocení snímků je přímo graficky vyznačován na kreslicím stole, 
připojeném k vyhodnocovacímu přístroji. Tyto metody vyhodnocení jsou rychlé, při 
mapování vzniká přímo kartografický originál polohopisné případně i výškopisné složky 
mapy. 
 
 
Číselný 
       Souřadnice vyhodnocovaných bodů se automaticky zaznamenávají do formuláře a 
současně i na některé vhodné médium (děrná páska, magnetická páska). Tyto záznamy 
jsou určeny jako vstup pro počítače, na nichž se souřadnice transformují do zvoleného 
souřadnicového systému. Tyto způsoby vyhodnocení jsou přesnější než grafické a 
používají se při mapování ve velkých měřítkách, která kladou vysoké nároky na přesnost 
výsledků. 
 
 
 

3. Průseková fotogrammetrie 
 
       Průseková fotogrammetrie (Obr.14) je nejstarší způsob vyhodnocení snímkových 
souřadnic. Je zvláštním případem dvousnímkové fotogrammetrie, kdy se poloha 
jednotlivých bodů určuje na principu geodetického protínání na před. Snímky se 
vyhotovují fototeodolitem a vyhodnocují se graficky nebo analyticky[7]. 
 

 

Obr.14  Princip průsekové fotogrammetrie 
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3.1. Grafické řešení průsekové fotogrammetrie 
 
       Stanoviska A a B a průsečík os záběru S se vynesou z geodetických souřadnic 
v měřítku. Na osy záběru se vynese konstanta komory f a stopy pravého a levého snímku 
ϭ´, ϭ´´, na které se vynášejí souřadnice x´ změřené na snímcích monokulárně. Jednotlivé 
body se promítnou na horizontální spojnici rámových značek. Tak získáme body 1´ 2´ 3´ 
na levém a 1´´ 2´´ 3´´ na pravém snímku, ve kterých průsečíku získáme hledané body P1, 
P2 a P3. Na (Obr.15) je určení výškového rozdílu bodu P3 vzhledem k horizontu měřické 
komory na pravém stanovisku. V průsečíku promítacího paprsku si vyneseme ve sklopení 
měřenou souřadnici z3´´, vedeme promítací paprsek a u sklopeného bodu P3s určíme 
v měřítku výškový rozdíl ∆h3.  
 

A

Bb

Ϭ´

Ϭ´´

S

P1

P2

P3

H´ H´´

f

f

∆h3

1´

1´
´

2´
2´
´

3´

3´
´

1´

2´

3´

1´
´

2´
´

3´
´

P3s

 
Obr.15  Grafické řešení průsekové fotogrammetrie 

 
 
 

3.2. Analytické řešení průsekové fotogrammetrie 
 
       Nazývané též i analytické prostorové protínání na před. Řeší se ve dvou etapách: 

 Eliminace chyb prvků vnitřní a vnější orientace každého snímku na 
podkladě měření úhlů na vlicovací body z fotogrammetrické základnice. 
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 Analytické stanovení prostorových souřadnic vyhodnocovaných bodů. 
       Pro vyhodnocení potřebujeme znát souřadnice levého a pravého projekčního centra a 
směrníky os záběru.  
 
       Vodorovné uhly: svírají promítací paprsky s osou záběru, počítají se ze vztahů: 
 

     
f

x
tg

´
=α  

       Vertikální uhly: 

    
f

z

xf

z
tg

α
β

cos´

´

´
22

⋅
=

+
=  

       Teď můžeme vypočítat směrníky spojnic AS a BS (Obr.15) a připočtením či 
odečtením uhlů na levém a pravém stanovisku určit směry a protínání vpřed řešit ze směrů. 
Nadmořské výšky určíme jako při trigonometrickém měření výšek [5]. 
 
 

4. Geometrické základy fotogrammetrického snímku 
 
       Vztah mezi předmětem a jeho fotogrammetrickým snímkem definuje 
fotogrammetrický svazek paprsků procházejících středem promítání. Když známe tvar a 
polohu těchto paprsků, můžeme rekonstruovat tvar a velikost předmětů zobrazených na 
snímku. Tvar fotogrammetrického svazku paprsků určují prvky vnitřní orientace, jeho 
polohu v prostoru nám určují prvky vnější orientace [7]. 
 
 

4.1. Vnitřní orientace snímku 

 
Obr.16  Prvky vnitřní orientace snímku 
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       Prvky vnitřní orientace snímku vyjadřují vztah projekčního centra (středu promítání) 
vzhledem k obrazové rovině (Obr.16). Tyto prvky jsou: 
 
       Souřadnice hlavního snímkového bodu H´ - Jeho poloha se vyjadřuje v 
snímkovém souřadnicovém systému (x´H, z´H)  na pozemních měřických snímcích, (x´H, 
y´H) na leteckých měřických snímcích. Hlavní snímkový bod je stopníkem kolmice 
spuštěné ze středu promítání na rovinu měřické snímky (Obr.17). U správně justované 
komory je tento bod shodný se středem snímku S´, pak je i osa záběru totožná s optickou 
osou[7]. 
 
 

 

Obr.17  Stanovení hlavního snímkového bodu 
 
 
       Konstanta komory ck - Je velmi blízká ohniskové vzdálenosti f a často se s ní i 
zaměňuje. Je to vzdálenost projekčního centra (výstupní pupily) od hlavního snímkového 
bodu. 
 
       Zkreslení (distorze) objektivu - Je obvykle udávaná výrobcem. Při 
fotogrammetrických objektivech je zanedbatelná. 
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4.2. Vnější orientace snímku 
 
 

 

Obr.18  Prvky vnější orientace snímku 
 

 

      V pozemní fotogrammetrii jsou to: 
       Prostorové souřadnice fotogrammetrickýho stanoviska - střed promítání  
O(y, x, z). 
 
       Stočení snímky φ - úhel mezi horizontálním průměrem osy záběru a daným 
směrem v horizontální rovině. 
 
       Sklon osy záběru ω - úhel mezi osou záběru a vodorovnou rovinou. 
 
       Pootočení snímku ϗ - úhel, který svírá spojnice protilehlých rámových značek s 
určitým směrem. 
 
       V letecké fotogrammetrii se pro stočení φ a sklon ω používá označení podélný a 
příčný sklon (Obr.18). Odchylka osy záběru od svislice ve směru letu je podélný sklon φ a 
v směru kolmém na něj je příčný sklon ω. 
 
 
 

5. Fotografie 
 
       Fotografie je záznam optického obrazu na světlocitlivou vrstvu, uloženou na nějakém 
nosném médiu. Podle použitého fotoaparátu lze snímky rozdělit na analogové a digitální. 
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5.1. Analogová fotografie 
 
 

 
Obr.19  Film pro vytvoření analogové fotografie 

 
       Analogová fotografie vzniká přetvořením obrazu na film (Obr.19) ve vhodné 
fotografické komoře. Film ve fotoaparátu je průhledný. Pokud jsou jeho barvy skutečné, 
mluvíme o diapozitivu (Obr.20), v opačném případě jde o negativ (Obr.21). V standardním 
postupu se na filmu vytvoří negativní obraz a až jeho opětovným překopírováním na 
fotopapír získáme fotografii v reálných barvách.  
 
 

 
 Obr.20  Pozitiv          Obr.21  Negativ 

 
 

 
5.2. Digitální fotografie 

 
       V dnešní době se pomalu nahrazují analogové fotografie digitálními. Téměř všechny 
digitální fotoaparáty používají flash paměti. Toto usnadňuje uložení a úpravu pořízených 
snímků na osobních počítačích (Obr.22) a také schopnost vidět a vymazat nezdařené 
obrázky z fotoaparátu. 

 
Obr. 22  Digitální fotoaparát, paměťová karta, notebook 
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6. Princip fotoaparátu 
 
 Základní princip fotoaparátu (Obr.23), který jej odlišuje od camery obscury je, že 
obraz je určitým způsobem zaznamenán.  
 Základem fotoaparátu je uzavřena světlotěsná komora s otvorem vybaveným 
čočkami, který se nazývá objektiv. V momentě, kdy je stisknuta spoušť, uzávěrka se na 
určitou dobu otevře a umožní světlu vniknout dovnitř komory. V jejím nitru se vždy 
nachází určitý druh světlocitlivé záznamové vrstvy (film, polovodičové snímací prvky), na 
kterou dopadající světlo kreslí obraz[13]. 

 
Obr.23  Princip fotoaparátu 

 
 
 

7. Digitální fotoaparát BenQ DC C800 
 
 Na nafocení snímků objektu použitých při tvorbě 3D modelu byl použitý lehce 
ovladatelný, kapesní digitální fotoaparát označen jako DC C800 od společnosti BenQ. 
 

 
Obr.24  Digitální fotoaparát BenQ DC C800 
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Technické parametry fotoaparátu 
Základní informace o fotoaparátu:         

Rozměry 89 x 60.5 x 32.7 mm   

Hmotnost 140 g   

Zdroj baterie AA (tužkové)       

Vlastnosti a možnosti displeje:           
Typ displeje LCD   

Úhlopříčka displeje 2,4 ´´   

Rozlišení displeje 112000 pix   

Možnosti displeje mazání, prohlížení fotografií, přehrávání videa 

Snímač:               
Rozlišení snímače 8 Mpx   

Typ snímače CCD   

Citlivost snímače ISO 50, 100, 200       

Snímky:               
Formát snímků JPEG   

Maximální rozlišení 3264 x 2448 pix   
Další rozlišení 3264 x 2176 (3:2), 2560 x 1920 (5M),    

        2304 x 1728 (4M), 1600 x 1200 (2M),   

Video:                 
Rozlišení videa 640 x 480 pix   

Počet snímků za sekundu 30   

Formát videa AVI         

Vlastnosti objektivu:             
Svetelnost 2,8 - 5,1   

Makro od 4 cm   

Ohnisková vzdál. objektivu 38 -108         

Vlastnosti těla:               
Rychlosť závěrky 8 - 1/2000   

Stabilizace ano   

Ostření autofocus, vícebodové AF   

Měření expozice bodové, plošné, priorita středu     

Vlastnosti blesku:             
Blesk auto, redukce efektu červených očí   

Zoom:                 
Optický zoom 3   

Digitální zoom 4         

Data, rozhraní, komunikace:           
Vnitřní paměť 32 MB   

Paměťová média SecureDigital Card   

Rozhraní USB 2.0         
Tab.č.1  Technické parametry fotoaparátu 
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8. Softwarové vybavení 
 
 

8.1. Google Picasa 
 
 Program patřící do Google Software, nabízí uživatelské prostředí pro organizaci 
fotografií. Program je schopen vytvářet html galerie, prohlížet ale i editovat snímky 
(změna velikosti, úprava červených oči, vystřihování, zaostření, zesvětlení ...). 
 
 

8.2. PhotoModeler Scanner v. 6.2.2.596 
 
 PhotoModeler je program od softwarové společnosti Eos Systems Inc. se sídlem ve 
Vancouveru v Kanadě. Byl vytvořen pro tvorbu 3D modelů z 2D fotografii pořízených z 
vlastního fotoaparátu a našel široké uplatnění v průmyslu, výzkumu, archeologii, v 
dopravní policii, kriminalistice ale i ve filmovém průmyslu. 
 PhotoModeler je vybaven různými funkcemi a nástroji pro měření a tvorbu 3D 
modelů. Mezi hlavní funkce patří: 
 Nástroje pro modelování (Modeling Tools) - vytvoření modelu pomocí bodu, 
přímky, křivky, hrany, válce a nástroj označení tvaru. 
 Povrchové nástroje (Surface Tools) - umožňují vytvořit povrch pomocí 
definovaných bodů, přímek, křivek, hran a funkce NURBS (modelování velkých 
zakřivených ploch). 
 Foto textury (Photo-textures) - umožňuje přidat textury a barvy na povrch. Export 
textur ve formátu 3DS, OBJ, VRML a 3DM. 
 3D prohlížeč (3D viewer) - umožňuje interaktivní otáčet vytvořeným 3D modelem 
s plnou texturou. 
 Nástroje pro měření (Measurement Tools) - měření bodů a vzdáleností přímo v 
programu. 
 Měřítko / Rotace / Překladač (Scale/Rotate/Translate) - Tato funkce poskytuje 
možnost použít vlastní měřítko do projektu a nastavit model ve správném souřadnicovém 
systému pro export. 
 Možnosti exportu (Export Capabilities) - Umožňuje export modelu do různých 
formátů: Autodesk DXF (2D a 3D), 3D Studio 3DS, Wavefront OBJ, VRML, IGES, 
OpenNURBS / Rhino, StereoLithography STL, RAW, Maya Script, Max Script, FBX, a 
Google Earth KML a KMZ. 
 Možnosti inportu (Import Capabilities) - JPEG (.jpg), Tiff (.tif), Windows BMP 
(.bmp), PC Paintbrush (.pcx), Targa (.tga), Pict (.pct), Photoshop (.psd), Portable Pixmap 
(.ppm), Macintosh Paint (.mac), EA Interchange File Format (.iff), CALS Raster (.cal), 
PhotoCD (.pcd), Silicon Graphics Image (.sgi), Silicon Graphics RGB (.rgb), Jpeg2000 
(.jp2/.jpx), MS HDphoto (.hpd/.wdp), Portable Network Graphics (.png). 
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 Manipulace s fotografiemi (Photograph Handling) - umožňuje pracovat s 
libovolným počtem fotografii, přidávat nebo ubírat fotografie v různých formátech, 
umožňuje jejich označování, přiblížení, otáčení a úpravu obrazu pro lepší práci. 
 Podpora kamery (Camera Support) - automaticky zorientuje fotoaparát a určí 
jeho pozici, odkud byl snímek vyhotoven. 
 Kalibrace kamery (Camera Calibrator) - automaticky kalibruje fotoaparát tj.. 
přesně změří ohniskovou vzdálenost, souřadnice hlavního bodu snímky, zkreslení 
objektivu ...[11]. 
 Postup při kalibraci fotoaparátu a následné vyhotovení 3D modelu objektu si dále 
ukážeme v praktické části mé práce. 
 
 

8.3. Google SketchUp 8 
 
 Google SketchUp je jednoduchý nástroj pro vytváření, zobrazování a editaci 3D 
objektů. V mé práci byl použit na import modelu do programu Google Earth. 
 
 

8.4. Google Earth 
 
 Google Earth je virtuální glóbus.  Jedná se o program, který umožňuje prohlížet 
Zemi jako ze satelitu. Umožňuje naklonění a přiblížení, někdy i ve velkém rozlišení. 
Kromě ryze geografického zobrazení může zobrazovat názvy států, regionů, obcí čí 
důležitých silnic. Tato Aplikace vám umožní podívat se kamkoli na Zemi a prohlížet si 
satelitní snímky, mapy, terén i prostorové budovy, a v režimu Obloha můžete dokonce 
zkoumat i galaxie. 
 
 

 

9. Kalibrace fotoaparátu 
 
 Kalibrace je vlastně určení prvků vnitřní orientace (ohnisková vzdálenost, souřadnice 
hlavního snímkového bodu, zkreslení objektivu). V programu PhotoModeler Scanner se 
dělá nafocením kalibračního pole, které se skládá ze 144 bodů, z nichž 4 jsou kontrolní 
(Obr.25). Provedení snímků se dělá jednoduchým postupem focení. Kalibrační pole fotíme 
z každé strany tři krát a to postupným natáčením kamery na střed, do leva a do prava. 
Celkem bylo uděláno 12 snímků pro každé kalibrační pole s nastaveným rozlišením 
fotoaparátu 8 Mpix ve formátu JPEG (příloha č.15).  
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Obr.25  Kalibrační pole 

 
 
 Dále následovalo založení nového projektu a vložení snímků do programu. Po 
otevření máme na výběr několik projektů. Pro kalibraci byl zvolení Camera Calibration 
project. Otevře se nám okno (Obr.26), kde si zvolíme snímky a spustíme automatickou 
kalibraci.  
 

 
Obr.26  Výběr snímků pro kalibraci 
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9.1. Automatická kalibrace 
 
 Kalibrace nám proběhne automaticky (Obr.27). Skládá se z několika částí: 
 

 Automatické označení (Automarking) - Označení 144 bodů kalibračního pole a 4 
kontrolních bodů na všech snímcích. 

 
 Odhad ohniskové vzdálenosti (Estimating focal length) 

 
 Orientace (Orientation) 

 
 Automatické referencování (Auto-referencing) 

 
 Kalibrační proces (Calibration processing) 

 
 Kontrola standardní odchylky a závislost hodnot (Checking standard 

deviation and correlation values) 
 

 3D-proces (3D-process) - vytvoření 3D modelu kalibračního pole (Obr.28), 
(Obr.29). 

 
 Výpočet celkové chyby (Total error). 

 
 

 
Obr.27  Průběh automatické kalibrace fotoaparátu 
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Obr.28  Model kalibračního pole se zobrazením polohy fotoaparátů 

 
 

 
Obr.29  Model kalibračního pole se zobrazením snímků a paprsků průsekové 

fotogrammetrie 
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9.2. Výsledek kalibrace fotoaparátu 
 
 Výsledkem kalibrace je kalibrační protokol (příloha č.8). Kalibrace fotoaparátu byla 
udělaná nafocením dvou formátů kalibračního pole A1 a A3. Výsledky byly zpracovány do 
přehledné tabulky (Tab.2). Kromě výpočtu prvků vnitřní orientace snímku proběhl i 
výpočet kvality kalibrace, kde byly vypočteny celkové a maximální zkreslení objektivu, 
pokrytí snímků a celková chyba (total Erorr). Při zpracování další části projektu byla 
použitá kalibrace s menší hodnotou celkové chyby (total Erorr), která měla hodnotu 1,035. 
 

 
Tab.č.2  Hodnoty kalibrace 

 
 Na závěr byl soubor kalibrace uložen s příponou ''.pmr''. Tento soubor byl pak dále 
použit při zakládání nového projektu pro vytvoření 3D modelu. 
 
 

10. Vytvoření 3D modelu v programu PhotoModeler 
 

10.1. Lokalita kostela 
 
 

 
Obr.30  Erb Dvorec 

X Y X Y
3,8903 2,6901 3,9480 2,7623
Rad. K Tan. P Rad. K Tan. P

0,001621 0,00002 0,001722 -0,000207

Celková chyba (Total Erorr) 1,035 1,203
66%

8,8203

0,1330 0,1540

0,5854 0,7567

Celkový radiální zkreslení 
objektivu (Overall Residual RMS)

Maximální zbytok (Maximum 
Residual)

Pokrytí snímku

Hodnoty kvality kalibrace (Calibration Quality Values)

73%

Fotoaparát: BenQ DC C800
Formát kalibračního pole

Ohnisková vzdálenost (Focal 
Length)

Souřadnice hlavního snímkového 
bodu (Principal Point)

Zkreslení objektivu (Lens 
Distortion)

Prvky vnitřní orientace
A1 A3

8,7971
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 Obec Dvorec se nachází v okrese Bánovce nad Bebravou v Trenčianském 
samosprávném kraji na dolním toku potoka Inovec. Nadmořská výška ve středu obce je 
218 m.n.m., celková rozloha je 266 ha. Počet obyvatel je přibližně 450. V obci je poměrně 
dobrá občanská a technická vybavenost. Má bohatou historii, která sahá až do roku 1455 
kdy byla o ní první písemná zmínka [10].  
 Dominantou obce je bezesporu kostel (Obr.31). Kostel je neorokokový objekt 
letohrádkového charakteru, postavený na vysoké architektonické úrovni. O jeho 
jedinečnosti mluví i to, že v roce 1963 byl vyhlášen za kulturní památku. 
 

 

Obr.31  Poloha objektu 

 
 

10.2. Historie kostela 
 
 Kostel byl postaven pravděpodobně v druhé polovině 18. století Jurajom Čaradom, v 
19. století byl rozšířen. Po smrti Juraja Čaradu ho zdědilo jeho 8 dětí. 
 Syn Juraja, Artur Čarada se narodil v roce 1860. Od mládí se u něho projevoval 
nevšední výtvarný talent. Studoval malířství v Paříži a zde se oženil s dcerou vysokého 
francouzského úředníka. Se svou mladou manželkou - krásnou kreolkou a s velkým 
bohatstvím se vrátil do Dvorce a stal se jediným vlastníkem zámečku. Kostel dal zařídit 
stylovým nábytkem z Itálie, Francie a Anglie. Po narození syna Juraja se zde rodina 
pobývala jen zřídka. Většinu roku trávili na cestách po západní a jižní Evropě, kde Artur 
hledal inspiraci na malování. Část jeho tvorby se zachovala i v kostele. Známé jsou jeho 
náladové zátiší, cizokrajné témata jako například Benátky nebo Paříž. Dodnes se zachovalo 
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několik portrétů v kúrií Evy Siebertovej v Koniarovciach, kde Čaradovci často pobývali. 
Arturovi Čaradovi se dosud nedostalo takového uznání, jaké by si právem zasloužil. 
 Park kolem zámku vznikl hned po výstavbě zámku. Podle vzpomínek starších 
obyvatel dvorce existovala v parku kaštanová alej, v severní části jezírko, ve východní 
elipsovité květinové vázy a na terase přístavby při kostele byla zřízena květinová zahrada a 
studna. Hlavní vstup do parku vedl přes velkou, umělecky kovanou bránu. Obrovskou cenu 
měla také rozsáhlá knihovna, umístěná v boční vysunuté místnosti oproti zimní zahradě. 
 V roce 1902 byl zámeček přestavěn. Po skončení 1. světové války a vzniku 
Československé republiky se ani kostel neubránil rabovačke, která postihla i knihovnu. 
 Čarada kostel vyměnil s bývalým Trenčianským županem Dr.. Bellayom, který z 
kostela odvlekl nebo prodal všechny cenné věci. 
 V roce 1945 majetek a kostel převzali státní majetky, později jej spravoval místní 
národní výbor a obecní úřad. 
 V nových společenských podmínkách byl kostel vrácen dědicům, který jej později 
prodali soukromému vlastníkovi a v současném období mu nový majitel vrací původní 
historickou podobu. Podobně začala i obnova parku. 
 
 
 

10.3. Fotodokumentace 3D modelu 
 
 Při tvorbě snímků byla použita tzv. metoda kruhu (Obr.32). Při snímkování je třeba 
dodržet alespoň tyto minimální podmínky pro vytvoření 3D bodu: Identický bod je 
zobrazen min. na dvou snímcích, úhel mezi kamerou a určovaným bodem je větší než 30° 
a menší než 150°. 
 

 

Obr.32  Tvorba snímků metodou kruhu 
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Optimální podmínky při snímkováni jsou: 
 bod je zobrazen na 4 - 5 snímcích, 
 úhel mezi kamerami a určovaným bodem = 90°, 
 pokrytá plocha snímku je větší než 60%, 
 počet bodů na 1 snímku je více než 30, 
 kvalitní vlicovací body, 
 kvalitní zobrazení měřených struktur (body, čáry, křivky ...), 
 volba vhodné vzdálenosti od objektu, 
 dobré světelné podmínky, 
 snímkování se stativem, 
 snímkování za oblačního počasí. 

 
 Po rekognoskaci terénu byly zvolené vhodné stanoviska na snímkování objektu 
(Obr.33). Při snímkování byl kladen důraz na dodržení optimálních podmínek. Důležitou 
podmínkou je i počasí. Tady je lepší pokud probíhá snímkování za oblačného počasí z 
důvodu tvořících se stínů na fasádě objektu. Celkově bylo uděláno 132 snímků, z nichž 
bylo použito 66 na vytvoření 3D modelu objektu (příloha č.16). 
  
 

 
Obr.33  Ukázka využití metody kruhu při snímkování objektu 
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Obr.34  Zobrazení snímků a směrů os záběru 

 
 
 

10.3.1. 3D model objektu 
 

 
Obr.35  Drátový model 
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Obr.36  Stínový model 

 
 

 
Obr.37  Model s foto texturami 

 
 
 Celý přehled modelu kostela viz. příloha č.13. 
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10.4. Fotodokumentace vybraného detailu 
 
 Jako detail objektu byl zvolen vstup do kostela, který je ze stavebního hlediska 
nejzajímavější. Snímky byly pořízeny s maximálním překrytem, čímž byla zajištěna 
viditelnost totožných bodů na větším počtu snímků. Na tvorbu modelu bylo použito 
celkem 12 snímků. Metoda snímkování je zobrazena na Obr.38. 
  

 

Obr.38  Metoda snímkování detailu objektu 
 
 

10.4.1. 3D model detailu 
 

 
Obr.39  Zobrazení polohy fotoaparátů a paprsků 
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Obr.40  Zobrazení směrů os záběru s použitými snímky 

 
 Celý přehled 3D modelu detailu viz. příloha č.14. 
 
 

10.5. Kontrola kvality modelu 
 

 
Obr.41  Výpočet výsledné kvality modelu se zobrazením střední elipsy chyb na 

bodech 
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 Kontrola kvality modelu byla provedena výpočtem výsledné celkové chyby total 
Erorr, která dosáhla hodnoty 1,456 (Obr.41). 
 Kvalitu modelu ovlivňují i další faktory jako sou: 

 kalibrace fotoaparátu, 
 rozlišení snímků, 
 přesnost označování bodů na jednotlivých snímcích, 
 počet snímků, na nichž je identický bod, 
 počet zorientovaných snímků. 

  
  
 

10.6. Export modelu do programu Google Earth 
 
 Na připojení 3D modelu do Google Earth jsem použil program Google SketchUp. 
Připojení modelu probíhá v několika krocích: 
 

 Nejdříve si uložíme model s příponou ''.3ds'' v programu PhotoModeler, který si 
následně otevřeme v Google SketchUp funkcí import.  
 

 Druhým krokem je určení polohy modelu na mapě Google Earth. Toto uděláme v 
menu (File - Geo location - Add location), kde najdeme polohu modelu, z níž výřez 
si vložíme do pracovního prostoru SketchUp.  

 
 Nakonec už jen přesně připojíme model na výřez mapy a zobrazíme jej (stisknutím 

Preview Model in Google Earth se nám model zobrazí na mapě). 
 

 
Obr.42  3D model kostela v programu Google Earth 
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11. Geodetické zaměření objektu 
 
 Tato část je věnována geodetickému zaměření objektu, na které byla použita totální 
univerzální stanice Leica TCR 307. Celkem bylo zaměřených 7 bodů polygonového 
pořadu, 28 bodů polohopisu a 20 referenčních bodů rovnoměrně rozmístěných na objektu. 
 
 
 

11.1. Použité přístrojové a softwarové vybavení 
 
 Přístroje a pomůcky: 

 1 x Totální univerzální stanice Leica TCR 307, 
 3 x stativ, 
 1 x sada odrazných hranolů a třínožek, 
 1 x měřické pásmo (30 m), 
 7 x dřevěný kolík, 
 1 x kladivo. 

 
 Softwarové vybavení: 

 Kokeš v. 7.25, 
 Groma v. 7.0. 

 
 
 

11.1.1. Parametry Totální univerzální stanice Leica TCR 307 
 

 
Obr.43  Leica TCR 307 
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Dalekohled 

Zvětšení 30 x 
Nejkratší vzdálenost záměry 1,7 m 

Zorné pole 1o30´ 

Měření úhlů 
Přesnost odečítání 7´´, 2 mgon 

Nejmenší zobrazovaná jednotka 0,0005 gon, 1´´ 

Citlivost libely 
Krabicová libela 6´ / 2 mm 

Elektronická libela 20´´ / 2 mm 

Laserová 
olovnice 

Přesnost 0,8 mm/1,5 m 

Průměr laserové stopy 2,5 mm/1,5 m 

Kompenzátor 
Rozsah urovnání 4´ , (0,07 gon) 

Přesnost urovnání 2´´, (0,7 mgon) 

Napájení 
Baterie Ni + Mh 

Napětí 11,5V - 14V 

Počet měření 
Úhly 4 h 

Vzdálenost 1000 

Teplotní rozsah Provozní 20oC až +50oC 

Registrace Vnitřní paměť - kapacita 
256 kB = 4000 datových 

bloků nebo 7000 
souřadnic 

Tab.č.3  Parametry Totální univerzální stanice Leica TCR 307 
 
 
 

11.2. Postup měření 
 
 

11.2.1. Rekognoskace terénu 
 
 Při rekognoskaci terénu byly nejprve zvoleny vhodná místa pro stabilizaci bodů 
polygonového pořadu. Stabilizace byla provedena dřevěnými kolíky. Celkem bylo 
stabilizovaných 7 bodů uzavřeného polygonového pořadu. Dále následovala volba 
referenčních bodů, které byly rozmístěny rovnoměrně po objektu a vyznačeny na snímcích. 
Rozmístění referenčních bodů na objektu viz. příloha č.9. 
 
 

11.2.2. Měření polygonového pořadu 
 
 Na zaměření uzavřeného polygonového pořadu byla použita univerzální totální 
stanice Leica TCR 307, kterou byly zaměřeny polygonové body 4001 - 4007 v místním 
souřadnicovém a výškovém systému metodou trojpodstavcové soustavy (Obr.44). Za 
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počátek souřadnicové soustavy byl zvolen bod 4001 se souřadnicemi [0, 0, 0]. Polygonový 
pořad byl měřen ve dvou skupinách a dvou polohách dalekohledu. Délky byly změřeny 
obousměrně cílením na odrazné hranoly. Výšky stroje a cílů byly změřeny pásmem. 
Všechny měřené hodnoty byly ukládány do paměti (příloha č.1) a zapisovány do zápisníků. 
Vyrovnané zápisníky viz. příloha č.2. 
 

 

Obr.44  Měření metodou trojpodstavcové soustavy 
 
 

11.2.3. Měření referenčních bodů a bodů půdorysu objektu 
 
 Při měření polygonového pořadu byly současně měřeny i body půdorysu objektu a 
také referenční body. Body půdorysu objektu byly zaměřeny polární metodou. U těchto 
bodů byl měřen pouze polohopis, který byl použit na pořízení přehledného náčrtu viz. 
příloha č.5. U referenčních bodů byl zaměřen polohopis i výškopis. Měření probíhalo ze 
dvou stanovisek polární metodou. 
 
 

11.3. Zpracování měření 
 
 Výsledky měření byly vyhodnoceny v programu Kokeš a Groma. Všechny výsledky 
jsou uvedeny v místním souřadnicovém systému, kterého počátek je uložen v bodě 4001 se 
souřadnicemi [0, 0, 0]. Osa X byla položena do strany s4001,4007 se směrníkem 0g.  
 Polohopis a výškopis uzavřeného polygonového pořadu byl vypočítán v programu 
Groma (příloha č.3), přičemž byly dodrženy mezní odchylky i geometrické parametry 
stanovené pro práci v katastru nemovitostí. 
 Polohopis a výškopis referenčních bodů a polohopis bodů půdorysu objektu byl 
vypočítán v programu Kokeš. Referenční body byly vypočteny polární metodou ze dvou 
stanovisek, přičemž jak výsledné souřadnice bodů byly brány jejich průměry. Protokol o 
výpočtu referenčních bodů jsou v příloze č.6, vypočtené souřadnice v příloze č.7. 
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12. Porovnání fotogrammetrického a geodetického 
měření 

 
 Porovnání fotogrammetrického a geodetického měření je vlastně porovnání délek 
vypočtených z geodetických souřadnic referenčních bodů a měřených délek z 
fotogrammetrického modelu přímo v programu PhotoModeler.  
 
 

12.1. Přiřazení měřítka a rotace 3D modelu 
 
 Pokud chceme porovnávat délky vypočtené z geodetických souřadnic a délky 
odměřené na modely, musíme přiřadit 3D modelu měřítko a rotaci. Toto přiřazení se 
skládá ze tří kroků, které v programu aktivujeme pomocí menu 3D Scale and Rotation 
(Obr.45).  
 První krok je definice počátku souřadnicového systému (Translate). Za počátek byl 
vybrán referenční bod 501, na modelu označený jako 111, kterému byly přiřazeny 
vypočteny geodetické souřadnice [X, Y, Z]. 
 Druhý krok je definice měřítka pomocí délky (Scale). Na definici měřítka byla 
vybrána délka z referenčního bodu 501 do bodu 508, na modely označených jako body 111 
a 3154. Tato délka měla hodnotu 34,712 m. Vzdálenost pro definici měřítka viz. příloha 
č.10. 
 Poslední třetí krok je definice směru souřadnicových os (Rotate). V tomto kroku byly 
vybrány linie na objektu, které byly definovány jako směry souřadnicových os x, y a z, viz. 
příloha č.11. 
 

 
Obr.45  Přiřazení měřítka a rotace 
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12.2. Vyhodnocení přesnosti 3D modelu 
 
 Vyhodnocení přesnosti 3D modelu bylo provedeno porovnáním délek vypočtených z 
geodetických souřadnic a délek odměřených na 3D modelu. Celkem bylo porovnáváno 30 
libovolně vybraných vzdáleností mezi 20 referenčními body. Nejkratší vzdálenost byla 
mezi body 502 - 503 = 2,627 m. Na definování měřítka pomocí délky byla vybrána 
vzdálenost mezi body 501 - 508, která měla hodnotu 34,712 m, tato vzdálenost byla 
zároveň i nejdelší porovnávána délka. 
 Po vypočítání odchylek mezi geodetickými a fotogrammetrickými vzdálenostmi byla 
vypočtena střední hodnota rozdílu délek, která dosáhla hodnotu m = ±0,040 m. 
 Porovnáním vzdáleností mezi referenčními body bylo zjištěno, že největší odchylka 
byla mezi body 504 - 510 = 0,092 m. Nejmenší odchylka dosáhla hodnoty 0,002 m mezi 
body 504 - 517. 
 Střední hodnota rozdílu mezi vzdálenostmi byla vypočtena podle vzorce:  
 

 
 
 Porovnání vzdáleností mezi geodetickými a fotogrammetrickými body viz. v příloze 
č.12. 
 
 
 

13. Prezentace 3D modelu na webu 
 
 Prezentace 3D modelu byla vytvořena na stránce www.webnode.cz. Je to stránka, na 
níž se dá poměrně rychle a snadno vytvořit www. stránka na prezentaci firmy, domácnosti 
nebo v tomto případě na prezentaci 3D modelu neorokokového kostela. 
 Odkaz na mou stránku je www.neok.webnode.cz. Je na ní prezentace 3D modelu, 
který byl vyhotoven jako předmět mé diplomové práce. V menu 3D model naleznete také 
krátkou ukázku videa modelu kostela i přehlídku modelu ve formátu WRML 2.0, který si 
můžete prohlédnout v programu Cortona 3D. 
 

[ ]
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Obr.46  Internetová stránka 
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14. Závěr 
 
 V této diplomové práci byl zpracován 3D model neorokokového kostela ve Dvorce 
metodou průsekové fotogrammetrie. Začátek byl věnován teoretické části, ve které byla 
upřena pozornost fotogrammetrii jako vědě, rozdělení fotogrammetrie ale hlavně 
vysvětlení metody průsekové fotogrammetrie. Obsahuje také prvky vnitřní a vnější 
orientace snímku, rozdělení fotografie a nakonec princip fotoaparátu. 
 Druhá část práce je věnována praktickému využití průsekové fotogrammetrie v 
programu PhotoModeler. Obsahuje parametry fotoaparátu a přehled softwaru použitého ke 
zpracování práce. Pozornost je zde věnována na kalibraci fotoaparátu, kde byl použit 
digitální fotoaparát BenQ DC C800. Kalibrací byly vypočteny parametry fotoaparátu a byl 
vytvořen kalibrační protokol a vypočtená celková chyba (total Erorr). Kalibrace byla 
převedena na dvou formátech kalibračního pole A1 a A3. Na další zpracování byla použita 
kalibrace s menší celkovou chybou 1,035 kalibračního pole A1. Dále následovalo založení 
nového projektu pro vytvoření 3D modelu, ve kterém byl vytvořen model kostela a 
zpracována fotodokumentace 3D modelu i vybraného detailu. Prostorový model kostela 
byl vytvořen celkem ze 1433 bodů, 1945 linii, 100 křivek a 774 ploch.  
 Dále následovalo geodetické zaměření objektu. Objekt byl zaměřen univerzální 
totální stanicí Leica TCR 307. Celkem bylo zaměřených 28 bodů půdorysu, 20 
referenčních bodů a 7 bodů uzavřeného polygonového pořadu. Je zde popsán postup a 
zpracování měření. 
 Poslední část je věnována porovnání fotogrammetrického a geodetického zaměření 
3D modelu kostela. Porovnáním byly zjištěny odchylky mezi vypočtenými délkami. Tyto 
odchylky dosahovaly hodnoty od 0,002 m až do 0,092 m. Následně byla vypočtena střední 
hodnota rozdílu vzdáleností m = ±0,040 m. Z uvedené hodnoty vyplývá, že obě metody 
měření, ať už geodetické nebo fotogrammetrické zaměření objektu mají srovnatelnou 
přesnost a chyby při měření mohly nastat tak při geodetickém zaměření, jakož i při 
fotogrammetrickém provedení 3D modelu. 
 Prezentace modelu je k nahlédnutí také na internetové stránce 
www.neok.webnode.cz , která byla za tímto účelem zřízená. 
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