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Anotace 

V předloţené práci je zpracováno vytvoření 3D modelu lanškrounské radnice 

pomocí průsekové fotogrammetrie v softwarovém  programu PhotoModeler. Úvod práce je 

věnován popisu vyhodnocovaného objektu. Další část se věnuje určení prvků vnitřní 

orientace, jejím popisu a samotnému sestrojení 3D modelu. Poté je popsáno geodetické 

zaměření objektu a následná kontrola kvality prostorového modelu. Na závěr jsou ukázány 

moţnosti výstupů, které jsme schopni získat. 

Klíčová slova: fotogrammetrie, 3D model, PhotoModeler 

Summary 

In the present work is processed 3D model of lanskrouns` town hall by vista 

photogrammetry in software program PhotoModeler Scanner. Introduction is devoted to 

the description of processed object. Another section is devoted to determining the elements 

of external and internal orientation and construct the 3Dmodel. Once described geodetic 

surveying building and quality control of spatial model. At the conclusion are shown some 

exports, we can get.  

Key words: Photogrammetry, 3D models, PhotoModeler 
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Seznam pouţitých zkratek 

 

3D – třírozměrný prostor (x,y,z) 

A1 – formát papíru 594 x 841 mm 

A3 – formát papíru 297 x 420 mm 

AF – autofocus, automatické zaostřování 

BMP, DIP, DCX, GIF, IFF, JPEG, PCX, PICT, TGA, TIFF, WMF, WPG – rastrové 

obrazové formáty 

CCD – typ snímače 

CD – kompaktní disk, optické přenosné médium 

DVD – digitální optický datový nosič 

DXF, DWG – vektorové formáty souborů 

EV – expoziční hodnota 

EXIF – specifikace pro formát metadat 

HDD – pevný disk počítače, slouţí k trvalému uchování dat 

IE – Internet Explorer 

ISO – jednotka citlivosti 

KMZ – formát programu Google Earth 

PDF – přenosný formát dokumentů  

pix – pixel 

PSČ – poštovní směrovací číslo 

SSD – pevný disky bez pohyblivých mechanických částic 

VRML – program pro modelování virtuální reality 

VŠB-TUO – Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava 

WRL – formát souboru VRML 

WGS – 84 World Geodetic Systems 
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1. ÚVOD 
Jsem technicky zaměřený typ. Zajímám se o moderní techniku a její pouţití 

v praxi. Také se amatérsky zajímám o fotografování. Do studijního programu inţenýrská 

geodezie je v pátém semestru zařazen předmět Fotogrammetrie I vedeným Ing. Romanem 

Kapicou, Ph.D. Součástí tohoto předmětu, je také seznámení se s prostředím programu 

PhotoModeler. Práce v tomto programu mě velice zaujala. Chtěl jsem zjistit jeho moţnosti 

při sestavování sloţitějšího 3D modelu. Z těchto důvodů padla volba bakalářské práce 

právě na toto téma.  

V této práci bude popsáno vyhotovení 3D modelu lanškrounské radnice 

v programu PhotoModeler.  
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2. VÝBĚR OBJEKTU 
Po návštěvě měst a jejich radnic, kostelů, zámků radnic v okolí mého bydliště 

bylo vytipováno cca 6 objektů. Po konzultaci s vedoucím mé bakalářské práce Ing. 

Romanem Kapicou, Ph.D., padla volba na renesanční radnici města Lanškroun. 

2.1 Město Lanškroun 

Město Lanškroun se nachází ve východních Čechách v podhůří Orlických hor 

v severovýchodní části Pardubického kraje, těsně u hranice Čech a Moravy. Město má 

pravidelné středověké zaloţení s hlavním čtvercovým náměstím, uprostřed kterého se je 

postavena dominanta města renesanční radnice z roku 1582. 

 

Základní informace 

 kraj: Pardubický  

 okres: Ústí nad Orlicí 

 katastrální výměra: 20,64 km² 

 počet obyvatel: 10 222 (10. 9. 2010) 

 zeměpisná šířka: 49° 54' 47" 

 zeměpisná délka: 16° 36' 36" 

 nadmořská výška: 373 m 

 PSČ: 563 01 

 části obce: 4 

 katastrální území: 2 
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2.2 Renesanční radnice 

„Na volné ploše náměstí byla v letech 1581-1582 postavena radnice. Inspirátorem 

stavby byl kníţe Vratislav z Pernštejna. Budova stavěná v renesančním slohu byla původně 

bez věţe s dvojí sedlovou střechou. Vnější zdi byly omítnuty vápennou maltou a byly 

zdobeny sgrafity, po vzoru dalších staveb Vratislava z Pernštejna - zámku v Litomyšli a 

Pardubic. Jednopatrová původní budova má dva portály. Severovýchodní portál je zdobený 

diamantovou rustikou, na níţ jsou do kamene vtesány čtyři erby. Jihozápadní kamenný 

portál zdobí tři erby.  

Za třicetileté války byla radnice poškozena. Při opravě v r. 1660 byly na věţ 

umístěny hodiny a odbíjecí zařízení od kováře z Dobrušky. Stráţnice, která byla na radnici 

umístěna r. 1818, slouţila později jako učebna pro rozšířenou školu. Po renovaci v roce 

1830 byly na radnici zřízeny byty pro prvního radního a pro kancelistu a černá spilka v 

přízemí, která dosud slouţila městskému pivovaru, byla přebudována na kancelář 

městského výběrčího daní. Od r. 1849 na radnici sídlil v pronájmu okresní soud. Krátce byl 

na radnici také okresní úřad, ale nedostačující prostory přinutily r. 1870 okresní úřad 

přestěhovat. Roku 1859 byla na náklady c. k. eráru radnice opravena a získala šindelovou 

středu a jednoduchý trojúhelníkový empírový štít.  

Obr. 2 Znak města Lanškroun (2) 

Obr. 3 podoba radnice před rokem 1986 s empírovým štítem (2) 

Obr. 1 umístění města Lanškroun v ČR 
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Generálka radnice (1986-1996) vrátila radnici původní renesanční podobu, včetně 

dvojice sedlových střech. Radnice se vrátila ke svému poslání a je sídlem Městského úřadu 

Lanškroun.“(2)

 
Obr. 4 umístění radnice v Lanškrouně (1) 

 

Přibliţné souřadnice ve WGS84:  

49°54'43.882"N 

16°36'42.447"E 

3. POMŮCKY A SOFTWARE 

3.1 PhotoModeler Scanner 

Program vyvinula kanadská firma Eos Systems Inc. Působí na trhu od roku 1990. 

Je to fotogrammetrický systém slouţící k bezdotykovému 2D a 3D měření objektů, na 

principu průsekové fotogrammetrie. Výsledkem jsou velice přesné, realistické 3D modely.  

Program najde své vyuţití nejen v technických oborech jako je strojní průmysl, 

chemický průmysl, architektura, ale také nalezne své uplatnění v geologii, archeologii, 

kriminalistice, filmové animaci, nebo třeba rekonstrukci dopravních nehod. 
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3d modely je moţné vyhotovovat ze souborů mnoha formátu, jako jsou TIF, 

BMP, PCX, TGA, JPG, PNG, PCT, PSD (PhotoShop), PPM, MAC, CAL, SGI, RBG 

(SGI) a PCD. Data mohou pocházet jak z digitálních fotoaparátů, či za pomocí scaneru, 

převedených analogových fotografií. Také moţnosti exportů jsou velice obsáhlé DXF, 

3DS, OBJ, VRML, IGES, 3DM, STL a RAW.  

Novinkou je poslední verze Scaner, která navíc umoţňuje automatické 

vyhodnocení 3D modelu.  Výsledkem je husté mračno bodů, které reálně charakterizuje 

jakýkoliv tvar. 

Program pracuje s operačním systémem Microsoft Windows 98/ME/NT/ 

2000/XP/Vista/7. Program není dodáván v českém jazyce. 

Pro zpracování lanškrounské radnice byl pouţit PhotoModeler Scaner 6.2.2.596. 

3.2 Groma 

Je český program firmy Geoline, spol. s r.o. Program je určený pro geodetické 

výpočty. Dokáţe řešit veškeré základní geodetické úlohy. Součástí programu je také 

grafická část, která nám umoţní zobrazení vypočítané situace, či moţnost digitalizace 

rastrových dat. Umí zpracovávat data všech běţných záznamníků geodetických přístrojů, 

jak dávkově, tak i jednotlivými výpočty. 

Program pracuje s operačním systémem Microsoft Windows 98/ME/NT/ 

2000/XP/Vista/7.  

3.3 AutoCAD 

AutoCAD je určený pro vytváření technických výkresů a koncepčních 3D modelů 

všech profesí. AutoCAD je vyuţíván ve stavebnictví, architektuře, strojírenství, 

elektrotechnice, geodézii a v dalších oborech. Formát výkresů AutoCAD *.dwg je 

standardem pro předávání technických výkresů a umoţňuje tak bezproblémovou 

komunikaci mezi jednotlivými profesemi. Naprostá většina současných CAD aplikací 

nabízí moţnost exportu a importu výkresů z AutoCADu. (2) 

3.4 Fotoaparát 

Poţadavky programu PhotoModeler na fotoaparát nejsou nikterak náročné. 

Konkrétně:  

 Rozlišní snímků nad 6Mpix.  

 Manuální nastavení z důvodu vypnutí dodatečných funkcí fotoaparátu, 

jako jsou stabilizace obrazu, detekce orientace, či automatické ostření. 

 Fotoaparát Canon PowerShot G9 toto splňuje.  
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tabulka č. 1 technické parametry Canon PowerShot G9 

OBRAZOVÝ 
SNÍMAČ 

Typ 1/1,7" CCD 

Efektivní pixely Přibl. 12,1 megapixelu 

Typ barevného filtru Primární barvy 

OBRAZOVÝ 
PROCESOR 

Typ DIGIC III  

OBJEKTIV 

Ohnisková vzdálenost 7,4 - 44,4 mm (ekvivalent pro 35mm 
film: 35 – 210 mm) 

Zoom Optický 6násobný.  

Základní clonové číslo f/2,8-f/4,8 

Konstrukce 9 prvků v 7 skupinách (1 oboustranný 
asférický prvek) 

Stabilizace obrazu Ano (posuvný typ) 

ZAOSTŘOVÁNÍ 

Typ TTL 

AF systém/body AiAF (detekce obličeje / 9bodové), 
1bodové AF (dostupná je jakákoli 
pozice nebo výběr obličeje a sledování) 

Režimy AF Jednotlivé, Sekvenční 

Volba AF bodu Ruční výběr pomocí automatického 
zaostřování a expozice FlexiZone, 
Velikost (Normální, Malá) 

Blokování AF Možnost zapnutí a vypnutí 

Pomocné světlo AF Ano 

Ruční zaostřování Ano 

Posouvání zaostření Ano 

Min.zaostřovací 
vzdálenost 

1 cm 

OVLÁDÁNÍ 
EXPOZICE 

Blokování AE Ano 

Kompenzace expozice +/- 2 EV v krocích po 1/3 EV 

AEB 1/3 - 2 EV v krocích po 1/3 EV 

Obr. 5 Canon PowerShot G9 (19) 
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Ekvivalent 
citlivosti ISO 

AUTO, Vysoké ISO automaticky, 80, 
100, 200, 400, 800, 1600 

ZÁVĚRKA Rychlost 15 – 1/2500 s 

VYVÁŽENÍ 
BÍLÉ 

Typ TTL 

Nastavení Auto, Denní světlo, Zataženo, Žárovka, 
Zářivka, Zářivka H, Blesk, Pod vodou, 
Vlastní1, Vlastní2 

BAREVNÁ 
MATICE 

Typ sRGB 

HLEDÁČEK 

Hledáček Optický hledáček s reálným zobrazením 
přiblížení 

Dioptrická korekce Ano 

LCD MONITOR 
Monitor 3,0" P-Si TFT, přibl. 230 000 pixelů 

Jas Nastavitelné na jednu z 15 úrovní 

PAMĚŤOVÁ 
KARTA 

Typ SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC 
MMCplus.  

NAPÁJENÍ 

Baterie Nabíjecí lithium-iontová baterie NB-
2LH/NB-2L 

Výdrž baterie Přibližně 240 snímků¹ 

FYZIKÁLNÍ 
SPECIFIKACE 

Provozní prostředí 0 °C – 40 °C, 10% – 90% vlhkost 

Rozměry 106,4 mm × 71,9 mm × 42,5 mm (bez 
vyčnívajících částí) 

Hmotnost Přibližně 320 g 

 

3.5 Totální stanice Leica TCR 307 

Pro geodetické zaměření objektu byla vyuţita totální stanici Leica TCR 307, 

zapůjčená od VŠB-TOU. Ačkoliv je to poměrně starší elektronický tachymetr, tak jeho 

technické parametry jsou dostačující pro tuto bakalářskou práci. Je určený pro jednoduché 

geodetické práce a vytyčovací úlohy. Obsahuje integrovaný modul pro bezodrazné měření 

délek, nekonečné ustanovky a laserovou olovnici.  

Obr. 6 TS Leica TCR 307 (19) 
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tabulka č. 2 technické parametry TS Leica TCR 307 

DALEKOHLED 

Zvětšení 30x 

Nejkratší vzdálenost 
záměry 

1,7 m 

Zorné pole 1°30' 

MĚŘENÍ ÚHLÚ 

Jednotky 360° šedesátinné, 400 
gon, 360 desetinné, 
6400 mil, V% 

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 dostředění 0,8 mm/1,5 m 

Průměr laserové stopy 2,5 mm /1,5 m 

KOMPENZÁTOR 

Typ Dvojosý, kapalinový 

Rozsah urovnání 4` (70 mgon) 

Přesnost urovnání 1", (0,7 mgon) 

NAPÁJENÍ 
Baterie Ni+Mh 

Napětí 6V, 1800 mAh 

POČET MĚŘENÍ 
Uhly 4 h 

Vzdálenost 1000 

TEPLOTNÍ ROZSAH Provozní -20°C až +50°C 

REGISTRACE 

Vnitřní paměť – 
kapacita 

256 kB = 4000 
datových bloků nebo 
7000 souřadnic 

3.6 Další vybavení 

 Dále bylo pro zpracování bakalářské práce pouţito balík programů 

Microsoft Office 2010. Pro zpracování obrázků Zoner 13. Pro vyobrazení exportů 3D 

modelu Cortona3D, Google Earth 6 a pro úpravu modelu do databáze Google Warehause 

3D program Google Sketchup. 

4. KALIBRACE FOTOAPARÁTU 
Jedná se o určení technických parametrů fotoaparátu. Jinými slovy určení prvků 

vnitřní orientace. 

Jestliţe známe „přibliţné“ technické parametry, jako jsou ohnisková vzdálenost, 

velikost snímacího čipu a zkreslení od výrobce, kalibraci provádět nemusíme. Ovšem 

fotoaparát je jiţ vyroben s nějakou chybou, jako kaţdá jiná technika. Kalibrace je důrazně 

doporučována, pokud chceme vyhotovovat přesné 3D modely v programu PhotoModeler.  
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Kalibrace se provádí před samotným fotografováním objektu. PhotoModeler od 

verze 5 umoţnuje automatickou kalibraci. Součástí instalace programu je soubor ve 

formátu *.pdf s automatickým rovinným kalibračním polem, které obsahuje 100 bodů 

z toho 4 body orientační. Při této kalibraci se spočítají souřadnice bodů tohoto pole 

z několika pozic fotoaparátu. Z těchto vypočtených souřadnic se zjistí vzájemná poloha 

bodů, která se porovná se skutečnou polohou.  

Výsledkem je kalibrační soubor formátu *.cam, který bude později pouţit pro 

opravu a orientaci snímků při vyhodnocování objektu. Kvalita kalibrace je ohodnocena 

pomocí „Total Error“, coţ je bezrozměrná veličina vypočtená programem PhotoModeler. 

V manuálu programu je udávaná hodnota „Total Error“ pro úspěšnou kalibraci pod 

hodnotu 1.  

Technické parametry zjištěné kalibrací 

Konstanta fotokomory 

 Konstanta komory je vzdálenost od hlavního snímkového bodu H' ke 

středu promítáni v předmětovém prostoru. 

 Přesnost určení ± 0,01mm. 

 Určuje měřítko snímku.  

 Velikost je dána: ohniskovou vzdáleností, přesností montáţe objektivu do 

tělesa fotokomory, rovinností citlivé vrstvy (snímkové roviny). 

Poloha hlavního bodu snímku  

 Hlavni snímkový bod H' je definován jako průsečík roviny snímku s 

paprskem procházejícím v předmětovém prostoru středem promítáni a  je 

kolmý na rovinu snímku. 

 Padne-li hlavní bod snímku H mimo střed snímkových souřadnic, jsou 

souřadnice zatíţeny chybou – musí se opravit. 

 Správně rektifikovaná komora má hlavní bod totoţný se středem snímku. 

 Chyba vzniká: vady objektivu, nesprávná rektifikace komor. 

Zkreslení objektivu 

 Je způsobena nerovností úhlů v předmětové a obrazové části objektivu = 

porušení principu centrální projekce. 

 Ovlivňuje velikost snímkových souřadnic. 

 Velikost zkreslení není po celé ploše snímků stejná. 

 chyba vzniká: optické vady objektivu (aberace) – astigmatismus, sférická 

vada, geometrické vady. 

 

Rozměr digitálního čipu 
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4.1 Podmínky správné kalibrace 

 Pole musí být čisté, bez stínů. 

 Umístěné na rovný podklad, všechny body v jedné rovině. 

 Veškeré snímky se pořizují s totoţnou ohniskovou vzdáleností, se kterou 

se bude fotografovat vyhotovovaný objekt, vypnout autofokus. 

 Pouţít maximální rozlišení fotoaparátu. 

 Snímky musí být kontrastní, z důvodu snadného automatického a přesného 

odměřování středů bodů pole. 

 Během fotografování neměnit nastavení fotoaparátu. 

 Na snímku musí být pouze kalibrační pole, vhodné je pole obloţit bílím 

papírem, aby program neodměřoval body mimo kalibrační pole. 

 Během fotografování nevypínat fotoaparát. 

 Osy snímků by měli být 45° od horizontální roviny 

4.2 Postup kalibrace 

4.2.1 Pouţité kalibrační pole 

Pro tuto kalibraci bylo zvoleno vektorové kalibrační pole o velikosti A1 a A3. 

Pole o velikosti A3  bylo vytisknuto ze souboru *.pdf, které je součástí instalace programu 

PhotoModeler. Pole A1 bylo vytisknuto ze souboru ve formátu *.dxf, poskytnutým Ing. 

Romanem Kapicou, Ph.D., pomocí programu AutoCAD 2008. Geometrické uspořádání 

prvků tohoto pole je totoţné s polem v souboru *.pdf. 

4.2.2 Snímkování kalibračního pole 

Snímkováni proběhlo dne 19.12.2010. Pole bylo umístěno na rovnou plochu, 

okolí pole vyplněno bílím papírem. Celkem bylo získáno 8 snímků tímto systémem:  

Obr. 7 kalibrační pole 
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 Osy snímků odkloněny cca 45°od vodorovné roviny.   

 Snímky byly získány ze 4 stanovisek.  

 Na kaţdém stanovisku 2 snímky, první v normální poloze a druhý 

pootočený o 90° .  

Nastavení fotoaparátu bylo přepnuto na manuální reţim a nastaveny pevné 

hodnoty: maximální rozlišení fotoaparátu 4000x3000pix, rychlost závěrky  1/60s , ISO 

200, F/6. Ohnisko objektivu bylo zvoleno na výchozí hodnotu, coţ je po přepočtu na 

kinofilm 35mm, totoţné jako při budoucím snímkování vyhodnocovaného objektu.  

Zaostřovací vzdálenost má být také totoţná, jako při snímkování objektu. 

Vzhledem k nepoměru vzdáleností stanoviska - kalibrační pole / stanoviska - 

vyhodnocovaný objekt, nebylo moţné nastavit zaostřovací vzdálenost na nekonečno. 

Pokud při testech kalibrace byla pouţita zaostřovací vzdálenost nastavenou na nekonečno, 

došlo při zpracování kalibrace k chybě. Program PhotoModeler, nebyl schopen s vysokou 

přesností odečíst středy bodů kalibračního pole. Hodnota „Total Error“ vysoce přesáhla 

doporučovanou hranici. Z tohoto důvodu byla nastavena zaostřovací vzdálenost, tak aby 

byly snímky co nejostřejší.  

4.2.3 Vyhodnocení kalibrace 

V programu PhotoModeler 6 byla následujícím postupem provedena kalibrace.  

 Zaloţení nového kalibračního projektu. 

 Import originálních snímků bez jakýchkoliv předešlých softwarových 

uprav. 

 Spuštění procesu výpočtu kalibrace. 

 Uloţení projektu a kalibračního souboru. 

Údaje o pouţitém fotoaparátu není nutné vkládat ručně, program PhotoModeler je 

sám získá z metadat EXIF, které jsou součástí kaţdého snímku.  

4.2.4 Zhodnocení výsledků 

Na celkový výsledek kalibrace má vliv mnoho faktorů jako jsou:  

 Přesnost vytištění kalibračního pole.  

 Uloţení na vodorovnou podloţku, tak aby všechny body byly v jedné 

rovině. 

 Správné nasnímání kalibračního pole. 

 Přesnost odměření středu bodů.  
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 Automatickou kalibrací, kde program sám odměří subpixelovým reţimem středy 

snímků, se vyloučí chyba lidského faktoru, kde s vysokou přesností nedokáţeme určit 

středy bodů. 

V tabulce č. 3 jsou uvedené hodnoty zjištěné kalibrací. Toto jsou nejlepší 

výsledky z mnoha kalibrací, které byly provedeny. S polem o velikosti A3 se lépe 

manipuluje. Pole se tolik „nevlnilo“, body byly blíţe jedné rovině. Proto je výsledek vyšší 

přesnosti.   

tabulka č. 3 parametry zhodnocující úspěšnost kalibrace 

PARAMETR A1 A3

Uspěšnost kalibrace                    

(1 nejnižší - 5nejvyšší) 
3 4

Total Error                                      

( doporučováno pod 1)
1,361 0,891

Průměrné pokrytí 

(doporučováno nad 80%)
79% 85%

Maximalní reziduální chyba 

(doporučováno pod 1pix)
0,555pix 0,353pix

Střední kvadratická chyba 

(doporučováno pod 0,5)
0,163pix 0,106pix

 

 

Kompletní protokoly výsledků kalibrací jsou uvedeny v příloze č. 2. 

Obr. 8 Pozice stanovisk při kalibraci 
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5. SNÍMKOVÁNÍ OBJEKTU 

5.1 Obecné zásady  

1. Osy snímků by měly v ideálním případě svírat pravý úhel, většinou to 

podmínky nedovolují. Mezní úhel, kdy lze souřadnice bodu určit je 10°, 

zde přesnost určení nedosahuje vysoké hodnoty, proto je doporučováno 

pořizovat snímky v rozmezí úhlu 30-90°. Jak ve vertikálním, tak i 

horizontálním směru. Pokud nám to okolí objektu umoţnuje, je vhodné 

pořídit snímky také nad objektem z terénních vyvýšenin či vyšších 

sousedních objektů. Na rovné ploše jsme bohuţel odkázáni na specifické 

zařízení jako třeba RC vrtulníku, RC vzducholodě či letadla.   

 

2. Nemůţeme ţádný bod odměřit z fotografií dokonale přesně, pro 

minimalizaci této chyby, je lepší mít body více neţ na třech snímcích. 

V terénu získáme i nadbytečné snímky. Při vyhodnocování modelu poté 

vybereme nejvhodnější z nich.  

3. Pořizovat snímky, tak aby měli velký překryt. Jinými slovy, aby velké 

procento bodů bylo vidět na sousedních fotografiích 

4. Zachování prvků vnitřní orientace musí být po celou dobu stejné u všech 

snímků. Snímat bez automatického zaostřování a „zoomu“. Nastavené 

stejné rozlišení fotografií jako při kalibraci. 

5. Výslednému modelu bude přiřazena realistická fototextura, proto je lepší 

snímat při zataţené obloze, aby všechny strany objektu měly stejný 

kontrast. 

Obr. 9 porovnání určení polohy bodů z různých konvergentních úhlů (5) 
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V mnoha případech je pro snímaní objektů ideální tzv. metoda kruhu, či více 

kruhů. Je to dobrý způsob jak dodrţet výše zmiňované zásady.  

V případě výklenků či prohlubní je moţné metodu kruhu různě modifikovat. 

Pořídíme jejich detail z menší vzdálenosti od objektů ve vhodném počtu, tak aby byla 

zajištěna viditelnost bodů minimálně na 3 snímcích.  

5.2 Snímání lanškrounské radnice 

Z důvodu nepřízně počasí, proběhlo snímkování ve více termínech. A to 

konkrétně 9.12.2010 a 23.12.2010. V prvním termínu bylo získáno 56 snímků. Ve druhém 

66. Bylo fotografováno při zataţené obloze. Korekci expozice byla přidána hodnota +1EV. 

Tím je zaručena vyšší čitelnost objektu.  

Veškeré snímky jsou součástí přílohy č. 1 na DVD. 

Obr. 10 metoda kruhu (5) 

Obr. 11 možnosti snímání detailů objektu (5) 
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Snímky byly pořízeny metodou kruhu, s rozdílnými poloměry. Na Obr. 12) je také 

vidět vyhodnocování detailu portálů vstupů do objektu. Snímky z pohledu shora získány 

nebyly. Z důvodu nepřístupnosti ochozu věţe a nevyuţití sofistikovanějších prostředků, 

jako nosič pro fotoaparát. 

  

Obr. 12 pozice stanovisek  
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6. TVORBA 3D MODELU 
Aby vznikl hotový 3D model, je nutné projít několikati procesy tvorby modelu. 

Všechny budou postupně popsány v následujících podkapitolách. 

6.1 Vytvoření projektu 

Při vytváření projektu je potřeba načíst kalibrační soubor *.cam. V případě tohoto 

modelu se jedná o výsledek kalibrace s polem o velikosti A1 a hodnotou „Total Error“ 1,3. 

Dále definovat jednotky modelu, ve kterých budou souřadnice vyhodnocených bodů. 

Nakonec import veškerých získaných snímků objektu z disku počítače. Snímky nesměj být 

dodatečně upravovány v jakémkoliv softwaru!  

Celkem bylo importováno 127 snímků ve formátu *.jpg a rozlišení 4000x3000pix. 

Pokud nějaký snímek zapomeneme importovat je moţnost v průběhu vyhodnocování 

přidat další snímky.  

6.2 Idealizace projektu 

Po importu snímků následuje proces zvaný Idealizace projektu. K tomuto procesu 

je zapotřebí zásuvný modul. Verze programu ve, které byl 3D model vyhotoven jim 

disponovala.  

Proces idealizace projektu provede s veškerými naimportovanými snímky 

převzorkování pixelů. Opraví zkreslení objektivu a posune snímek tak, aby hlavní bod 

snímku odpovídal středu snímku. To vše na základě dat z kalibračního souboru. 

Idealizované snímky nemají ţádné zkreslení objektivu. Opravené snímky se uloţí na disk 

počítače. Od originálů jsou k rozeznání tak, ţe u idealizovaných snímků je za názvem 

souboru doplněno „_ideal“. 

Tento proces trvá poměrně dlouho. V případě tohoto projektu okolo 5hodin. Je 

vysoce náročný na výkon počítače. Doba zpracování závisí na rozlišení snímků.   

Na (Obr. 13) je ukázka idealizovaného snímku oproti původnímu. Hodnoty 

zkreslení jsou značně přehnané, aby byla patrná změna tvaru objektu, po zavedení opravy 

o zkreslení objektivu, na malém obrázku. 

Obr. 13 rozdíl snímku původního a snímku idealizovaného 
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6.3 Referencování 

Je proces, při kterém jsou označeny totoţné body na 2 a více snímcích, aby 

program byl schopen snímek zorientovat do prostoru. Je zapotřebí na 2 snímcích 

zreferencovat nejméně 6 totoţných bodů a na třech snímcích musí mít minimálně 1 bod 

společný. Pro vyšší přesnost modelu je lepší snímky referencovat z více snímků 

Při projektech s vysokým počtem bodů vzniká nepřehlednost, a moţnost vzniku 

hrubé chyby, pokud se zreferencují 2 neodpovídající body. Proto je lepší postupovat Od 

hrubé stavby k detailům. Po několikati zreferencovaných bodech provést výpočet modelu a 

zkontrolovat hodnotu „Total Error“ celého modelu. Pokud se bude nacházet ve vysokých 

hodnotách, je velice pravděpodobné, ţe vznikla hrubá chyba při referencování bodů. 

Je třeba dávat pozor, aby byly dodrţeny zásady konvergentního úhlu mezi 

jednotlivými snímky. U bodů vypočtených z mnoha snímků, by kontrola této zásady byla 

značně obtíţná. Proto je v programu moţnost, při prostorovém prohlíţení jiţ vypočtených 

bodů, zobrazit předpokládanou elipsu chyb. Tím se muţe jednoduše modifikovat výpočet. 

Bod s předpokládanou velkou chybou, je zapotřebí nalézt na snímku, který je svou osou co 

nejblíţe na kolmici k hlavní ose elipsy chyb a zahrnout tento bod do výpočtu. 

6.4 Výpočet 3D modelu 

Výpočet 3D modelu se dělí na 2 části.  

Obr. 14 znázorněný bezrozměrných chybových elips 
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V první části program zkontroluje vstupní data, která budou podkladem pro 

výpočet souřadnic bodů 3D modelu. V přehledné tabulce program vypíše statistická data o 

3D modelu, jako jsou: počet bodů, počet snímků, procentuální pokrytí snímků, počet bodů 

na snímek, průměrný počet paprsků na počítaný bod a úhel mezi osami snímků. Na základě 

těchto hodnot ohodnotí přesnost výpočtu, stejně jako u kalibrace, hodnotami 1-5.  

V další části výpočtu se spustí svazkové vyrovnání paprsků, při kterém dojde o 

orientaci snímků. Následně proběhne globální optimalizace, která opravý pozice a natočení 

kamer. Tím se minimalizují chyby. Výpočet se provádí ve více opakování. 

O průběhu a správnosti výpočtu informuje hodnota „Total Error“, která se 

vyobrazí po skončení výpočtu ve sloupcovém grafu. V kaţdém sloupci je hodnota jednoho 

opakování výpočtu. 

 Na Obr. 15 je sloupcový graf s výslednou hodnotou „Total Error“ celého 3D 

modelu. Jeho hodnota je 0,878, coţ je pod doporučovanou hranici 1.  

Obr. 15 Sloupcový graf s hodnotami „Total Error“ 

Obr. 16 svazky paprsků pro výpočet souřadnic bodů 
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6.5 Tvorba drátového modelu a ploch 

 Pro lepší přehlednost je dobré, postupně spojovat vypočítané body liniemi či 

křivkami. Coţ ve výsledky vytvoří drátový 3D model na (obr. č. 17) vlevo. Po dokončení 

tohoto modelu jsou definovány plochy. Jejich kraje nemusí tvořit jen křivky či linie. 

Mohou to být i body. Toho bylo vyuţito při tvorbě obvodových stěn objektu. Mají 

nepravidelný tvar, proto byly rozděleny na menší části. Pokud by byly potaţeny jednolitou 

plochou, plochy by zakryly ostění oken.  

6.6 Export do programu AutoCAD 

Některé body 3D modelu nebylo moţné vyhotovit přímo ve PhotoModeler. Tyto 

body nejsou viditelné na dvou a více snímcích. Jedná se především o sedlo střechy, paty 

obloukových oken na věţi, které obklopují zvon a ostění veškerých oken objektu.  

Obr. 17 drátový model a model potažený plochami  
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PhotoModeler umoţnuje export do výměnného vektorového formátu *.dxf. Tímto 

se dostane model do prostředí AutoCAD, kde jednoduchým způsobem byly zkonstruovány 

chybějící body. Veškeré importované body v AutoCAD převedeme do nové vrstvy. Do 

vrstvy, která vznikla importem, kreslíme nové body. 

Hloubka ostění oken byla vţdy určena jedním ze 4 bodů, který bylo moţné 

vypočítat ve PhotoModeler. Zbylé tři body byly vytvořeny posunem přední části ostění o 

vzdálenost, která se rovná právě hloubce ostění. 

Poté co zkonstruujeme veškeré potřebné body, vymaţeme vrstvu importovaných 

bodů. Na závěr následuje zpětný import bodů do PhotoModeler.  

6.7 Určení měřítka a souřadnicového systému 

Do této doby byl celý 3D model počítán bezrozměrně, souřadnice bodů byly 

vypočteny v pixelech.  

Pro definování skutečných rozměrů modelu, je zapotřebí, definovat jednu 

vzdálenost mezi dvěma body skutečnou délkou, zaměřenou geodetickou metodou. V tomto 

případě to jsou body: 

Bod č. 420, který se nachází na vrcholu věţe. Tento bod byl určen z 11 snímků, 

tím je zaručená vysoká přesnost polohy bodů.   

Bod č. 1, který se nachází na jednom z rohů zadní strany budovy. Byl určen z 10 

snímků.  A je jeden z nevzdálenějších od bodu č. 420.  

Vzdálenost mezi body je 56,023m 

Obr. 18 exportované body do prostředí AutoCAD 
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Obr. 19 definování měřítka a souřadnicového systému  

Dále byl definován počátek a otočení souřadnicového systému. Počátek systému 

je totoţný s bodem č. 2847. Osa X vloţena mezi body č. 2847 a bod č. 10, osa Y mezi 

body č. 2847 a bod č. 2558. Osa Z se určuje automaticky. 

 

6.8 Textury 

Poslední proces tvorby 3D modelu zahrnuje potaţení objektu reálnými 

fototexturami. Program textury dokáţe vypočítat automaticky. Pokud kvalita těchto 

automatických textur není uspokojivá, je tomu tak ve většině případů. Textury se počítají 

ze snímků, které automaticky zvlolý program PhotoModeler. Proto je třeba model rozdělit 

na části. Kaţdé z těchto částí je třeba ručně definovat, ze kterých konkrétních snímků mají 

být textury vypočítané.  

Fototextury jsou dvojího druhu. Rychlé a kvalitní. Kvalitní textury je dobré 

vypočítat aţ na samý konec projektu. Jejich výpočet je zdlouhavý proces. Veškeré textury 

celého modelu jsou uloţeny v jednom souboru o maximálním rozlišení 2048x2048pix. 

Proto po přiblíţení detailu modelu nejsou textury dokonale ostré, jako na snímcích.  



Tomáš Jiroušek: Fotogrammetrická dokumentace radnice v Lanškrouně 

2011  22 

Střecha a plechové opláštění renesančních štítů nemá reálnou fototexturu. Nebylo 

moţné získat jejich celkový pohled shora. Byl jim přidělen barevný odstín co nejvíce 

odpovídající realitě. 

Na čelní straně objektu je vidět na textuře část dopravní značky, koš, lampa a 

zbytky sněhu. Tyto prvky byly blízko objektu, či přímo na něm, snímkování nebylo moţné 

provést, tak aby tyto prvky nebyly na snímcích zobrazeny.  Lampa veřejného osvětlení se 

také nachází na jihovýchodní straně objektu.  

 

Obr. 20 3D model potažený reálnými fototexturami 
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6.9 Zhodnocení vyhotovení 3D modelu 

PhotoModeler je vysoce výkonný nástroj na tvorbu 3D modelů, zvláště pak při 

spojení s programem AutoCAD, kde je moţné sestrojit body, které nelze vyhotovit 

ve PhotoModeler. 

Programu PhotoModeler bych si dovolil vytknout pár věcí, které tvorbu modelu 

znepříjemňují. Mezi tyto problémy patří:  

 Občasný pád programu při označování více bodů. 

 Nevyuţívání výkonu dvou a více jádrových procesorů. 

 Nereálné zobrazení barev ploch, u kterých je ručně definována barva.  

Poslední problém se projevuje především při různých exportech, kde 

nadefinované barvy ploch jeví o mnoho tmavší, neţ jsou v programu PhotoModeler. Pro 

práci se snímky o vyšším rozlišení bych doporučil pouţít PC s pevným diskem 

s technologií SSD. Toto doporučený by bylo znát především u výpočtu textur, které je 

velice náročné na rychlost pevného disku.  

 

tabulka č. 4 statistické parametry modelu 

prvek hodnota 

počet ploch 759 

počet křivek 74 

počet Linií 1418 

počet bodů 770 

počet importovaných bodů z AutoCAD 157 

počet bodů určených ze dvou snímků 149 

pouţitých snímků 35 

průměrný počet bodů na snímek 84 

průměrné pokrytí snímků 52% 

průměrný počet paprsků na bod  4 

průměrný konvergentní úhel 71° 

7. POSOUZENÍ PŘESNOSTI MODELU 
Přesnost modelu závisí na mnoha faktorech: 

 Kvalita kalibrace. 

 Rozlišení snímků a jejich obrazová kvalita. 

 Přesnost odměřování bodů při referencování. 

 Počet snímků, ze kterých jsou jednotlivé body určeny. 

 Poloha kamer při snímkování s tím související konvergentní úhel. 
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Kvalita 3D modelu ohodnocená programem PhotoModeler pomocí hodnoty 

„Total Error“ je 0,878, mezní hodnota doporučována výrobcem softwaru je 1. Jak je jiţ 

zmíněno při kalibraci, tato hodnota je bezrozměrové číslo. O přesnosti modelu 

v metrických mírách nic neříká. Proto pro posouzení přesnosti bylo provedeno geodetické 

zaměření objektu. 

7.1 Geodetické zaměření 

Geodetické zaměření proběhlo dne 17.3.2011. Pomůcky potřebné k tomuto 

zaměření jsou: TS Leica TCR307, Odrazný hranol, výtyčka, stativ, skládací metr, hřeby a 

kladivo. 

7.1.1 Zaměření polygonového pořadu 

Okolo objektu byly dočasně stabilizovány 4 pomocné body 

(4001,4002,4003,4004) uzavřeného polygonového pořadu. Tak aby byla zaručena 

viditelnost na bod následující a předchozí. Také aby z kaţdého bodu byly vidět dvě 

obvodové stěny objektu. Stabilizace těchto bodů byla dočasná. 

Vzhledem k délce polygonu a malému počtu pomocných bodů, byly úhly 

polygonu měřeny pouze ve 2 polohách dalekohledu. Délky byly měřeny oboustranně  2x 

z kaţdého stanoviska. Výšky stroje měřeny pomocí skládacího metru. Hodnoty byly 

ukládány do paměti. 

7.1.2 Zaměření referenčních bodů 

Za referenční body byly zvoleny přirozeně stabilizované části objektu, které byly 

vybrány před měřením jako nejvhodnější. Rozmístění těchto bodů je rovnoměrné po celém 

objektu. Jejich poloha je naznačená na obrázkách v příloze č. 3. Referenční body byly 

zaměřené metodou prostorového protínání vpřed z úhlů. Pouţití polární metody, kde délka 

na body by byla měřena bezodrazným dálkoměrem, nemohla být pouţita pro 

nedostatečnou přesnost bezodrazného dálkoměru. Úhly měřené pouze v jedné poloze. Data 

opět ukládána do paměti přístroje. Veškeré naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 3. 

7.1.3 Zpracování výsledků 

Zpracování geodetického měření bylo vypočteno v softwaru Groma 8. Veškeré 

souřadnice jak polohové, tak i výškové, jsou uvedené v místním souřadnicovém systému.  

Polygonový pořadu byl počítán jako uzavřený. Výchozí bod zvolen jako 

stanovisko č. 4001 se souřadnicemi tak, aby ţádný bod neměl záporné souřadnice. 4001 

(500;500;50). První strana tj. 4001 a 4002 je totoţná s kladnou osou X místního 

souřadnicového systému. Vyrovnání polygonu proběhlo metodou nejmenších čtverců. 

Polohová odchylka je 0,009m a výškový uzávěr 0,01m. 

Referenční body byly počítány metodou protínání vpřed z úhlů. Pokud nějaký bod 

byl měřen více neţ z jedné dvojice stanovisek, jeho výsledné souřadnice jsou 

průměrovány. 
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Veškeré protokoly o výpočtu jsou uvedeny v příloze č.3. 

Náčrt situace byl zpracován v programu AutoCAD.  Je součástí přílohy č.3. 

7.2 Porovnání vzdáleností 

Porovnávání vzdáleností proběhlo v programu Microsoft Office Excel 2010. 

Posouzení přesnosti modelu bylo určeno pomocí srovnání 37 vybraných vzdáleností 

vypočítaných z geodetických souřadnic a ze souřadnic 3D modelu. 

Srovnání proběhlo dvoje. Nejdříve s modelovými souřadnicemi určených pomocí 

vzdálenosti mezi body 1 a 420. Poté s modelovými souřadnicemi určených ze vzdálenosti 

mezi body 1 a 12. Porovnání délek modelu na základě druhé kalibrace s polem o velikosti 

A3 nebylo moţné provést z důvodu idealizace snímků. Celý proces idealizace snímků by 

musel proběhnout znova, tím by se změnila poloha bodů na snímcích, a tak vyhotovení 3D 

modelu by muselo proběhnout od začátku. 

Rozdíl střední chyby mezi těmito způsoby je pouhých 1,9mm. Vzdálenost mezi 

body 1 a 420 je mnohem přesněji určena. Bude zvolena jako výchozí, pro určení přesnosti 

3D modelu. 

Celková střední chyba na vybraných vzdálenostech 3D modelu vyšla 0,03m. 

Tabulka srovnání vzdáleností je součástí přílohy č. 4. 
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8. EXPORTY 3D MODELU 

8.1 Google Earth 

Jedna z moţností exportu z programu PhotoModeler je do formátu *.kmz, který 

lze zobrazit v aplikaci Google Earth. Export je velice jednoduchý. Stačí zadat třem 

souřadnicím půdorysu modelu souřadnice z aplikace Google Earth. Poté nastavit prvky, 

které se mají do exportu zahrnout. Také je zapotřebí nastavit rozlišení a kvalitu výsledných 

textur. Nakonec se spustí výpočetní proces exportu, jeho délka závisí především na 

rozlišení a kvalitě textur.  

Po spuštění programu Google Earth stačí otevřít exportovaný soubor nastavit mu 

výšku „připevněno k terénu“.  Tím je model zobrazen.  

Program Google Earth 6 je součástí přílohy č. 1 na DVD, taktéţ 3D model ve 

formátu *.kmz. 

 

8.2 AutoCAD 

Velice uţitečný výstup je soubor ve formátu *.dxf. ten dále můţeme zobrazit 

v programu AutoCAD, kde je moţnost dále vyhotovovat různé typy výkresů. Tento export 

byl proveden pouze z bodů, linií a křivek. Soubor formátu *.dxf je součástí přílohy č.1 na 

DVD.  

Obr. 21 Zobrazení 3D modelu v aplikaci Google Earth 6 
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8.3 Cortona3D 

Cortona3D je další moţnost exportu modelu, tak aby uţivatelé, kteří nemají 

PhotoModeler, měli moţnost si tento model prohlédnout. Pro zobrazení modelu je nutné 

mít nainstalovaný plugin Cortona3D do internetového prohlíţeče (IE, Chrome, Firefox), 

který je volně ke staţení na stránkách firmy ParallerGraphics (3) 

Tento vysoce interaktivní 3D prohlíţeč umoţňuje zobrazení 3D modelů ve 

formátu VRML 2.0, jeho rotaci, změnu úhlu pohledu a přiblíţení. 

Z 3D modelu do tohoto formátu byly exportovány pouze plochy a jejich 

realistické fototextury ve formátu *.jpg, které musí být pro zobrazení součástí adresáře. 

Jejich rozlišení pro celý model je 16mpix. 

Tento adresář spolu s pluginem Cortona3D 6.0 je součástí přílohy č. 1 na DVD. 

Obr. 22 3D model zobrazen v pluginu Cortona3D v prohlížeči IE9 
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9. ZÁVĚR 
Úkolem této práce bylo vytvořit 3D model renesanční lanškrounské radnice. 

Model byl vytvořen v programu PhotoModeler Scaner.  

Snímky objektu byly pořízeny fotoaparátem Canon PowerShot G9, který byl 

zkalibrován za pomocí automatického kalibračního pole o velikosti A1. Přesnost této 

kalibrace vyšla mírně nad doporučovanou hodnotu „Total Error“. Před zahájením 

vyhodnocení modelu proběhla oprava veškerých snímků o zkreslení objektivu na základě 

údajů z kalibrace.  

Pro tvorby modelu bylo celkem pouţito 35 snímků z celkových 127 nasnímaných. 

Model obsahuje 770 bodů, 1418 linií, 74 křivek a 759 ploch. Kontrola přesnosti modelu a 

jeho transformace do metrické soustavy byla provedena geodetickou metodou. Referenční 

body byly zaměřeny prostorovým protínáním z úhlů. Směrodatná odchylka porovnávaných 

vzdáleností tohoto modelu je 0,03m. minimální odchylka je rovna 0,2cm a maximální 

9,1cm. 

Z uvedené přesnosti lze udělat závěr, ţe pomocí poměrně levné techniky se dá 

vyhodnotit velice přesný a rozsáhlý 3D model. Ačkoliv jeho vyhotovení trvá mnoho hodin. 

Na závěr práce byly provedeny exporty do různých formátů, tak aby i uţivatelé, 

kteří nemají program PhotoModeler mohli zobrazit tento model. Velice zajímavým 

výstupem jsou anaglyfy. Jsou součástí přílohy č.1 na DVD. Vyniknou do prostoru pomocí 

přiloţených anaglyfických brýlí.  

3D model byl přijat do databáze 3D Warehouse společnosti Google. Kaţdý kdo si 

nainstaluje freewarový program Google Earth a vyhledá město Lanškroun, má moţnost 

tento model spatřit ve své plné kráse.  
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