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Anotace 

V předložené práci je zpracován postup při tvorbě 3D modelu Hvězdárny                               

a planetária Johanna Palisy v Ostravě Porubě metodou průsekové fotogrammetrie. V první 

části je seznámení s pojmem fotogrammetrie. Následuje postup zpracování prostorového 

modelu od geodetického zaměření uzavřeného polygonu, přes zaměření polohopisu 

budovy, vlícovacích bodů a zpracování těchto hodnot až po pořízení snímků a jejich 

kalibraci. V další části je postup tvorby 3D modelu v programu Photomodeler. Na závěr 

práce je zařazeno porovnání vzdáleností mezi vlícovacími body určenými geodetickým 

zaměřením a fotogrammetrickým vyhodnocením. 

 

Klíčová slova: průseková fotogrammetrie, hvězdárna, planetárium 

 

Summary 

In the present work is elaborated procedures for creating 3D model                              

of the Astronomical Observatory and Planetarium of Johann Palisa using by method                        

of intersection fotogrammetry in Ostrava Poruba. The first part is to introduce the concept 

of photogrammetry. Follows the progress of the spatial model of the geodetic survey 

closed polygon, the focus of planimetric building, reference points and the processing                      

of these values to the acquisition of images and their calibration. The next part is                        

the process of 3D model in PhotoModeler. In conclusion, this work is included comparing 

the distances between reference points defined by geodetic and photogrammetric 

evaluation focus. 

Keywords: intersection fotogrammetry, astronomical observatory, planetarium 
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Seznam použitých zkratek  
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HR   infračervený dálkoměr 

LS   laserový dálkoměr bez hranolu 

VŠB-TUO  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 

Cizojazyčné zkratky 
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HW   Hardware 

JPEG   Joint Photographic Experts Group 

MPEG - 4  Moving Picture Experts Group 

SDHC   Secure Digital High Capacity 
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1 Úvod 

Fotogrammetrie je vědní obor zabývající se rekonstrukcí tvarů, měřením rozměrů          

a určováním polohy předmětů, které jsou zobrazeny na fotografických snímcích.  

Fotogrammetrické metody pronikají pro své mnohé přednosti do všech oborů lidské 

činnosti. Jedna z hlavních předností je schopnost zachytit objekt v krátkém časovém úseku 

a tak určit jeho stav, tvar a polohu v přesně vymezeném úseku.  

2 Fotogrammetrie 

Fotogrammetrie je měřická metoda, která umožňuje z jednoho, dvou nebo více 

měřických snímků reprodukovat velikost, tvar a polohu zaměřovaného objektu v prostoru.  

Lze ji také definovat jako vědu, způsob a technologii, která se zabývá získáváním 

dále využitelných měření, map, digitálního modelu terénu a dalších produktů, které lze 

získat z obrazového, nejčastěji fotografického záznamu. [1]
 

Fotografický záznam lze provádět klasicky formou analogové světlocitlivé vrstvy 

(běžná fotografie) nebo jako digitální záznam. Pro získávání těchto obrazů se používají, jak 

speciální fotogrammetrické komory, tak i běžné amatérské fotoaparáty. Slovo fotografie 

má svůj původ v řečtině (Fotos – světlo, Graphos – záznam, kresba). [1] 

2.1 Historie fotogrammetrie 

Počátky fotogrammetrie sahají daleko před vynález fotografie. Leonardo da Vinci 

(1452-1519) byl první, kdo uvedl do praxe centrální promítání, které je základní 

zobrazovací metodou ve fotogrammetrii. Také sestrojil dírkovou komoru sloužící 

k překreslování pozorovaného objektu pomocí centrální projekce, kterou Jan Kepler opatřil 

spojnou čočku a byla nazvána camera clara.  

Dva roky po vynálezu fotografie zkonstruoval slovenský vědec prof. J. M. Pozval 

první moderní objektiv a zavedl do geometrické optiky exaktní výpočetní metody, čímž 

významně přispěl, mimo jiné, i k rozvoji fotogrammetrie.  

Za zakladatele fotogrammetrie se pokládá Francouz Laussedat, který krátce                        

po vynálezu fotografie začal fotografické snímky využívat pro měřické účely.  
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První fotogrammetrické měření u nás zhotovil Dr. K. Kořistka, který ze dvou 

stanovisek zhotovil fotografické snímky a pomocí průsekové metody určil polohu věží              

a jiných významných bodů na území Prahy. [2] 

2.2 Současnost fotogrammetrie 

Do poloviny 80 let se pro vyhodnocování fotogrammetrických snímků využívalo 

analogových strojů. S vývojem výpočetní techniky se začalo přecházet evolučně                              

na analytické metody. Rozvoj výpočetní techniky umožnil vznik prvních digitálních 

systémů – digitální fotogrammetrie. Další možnosti přináší využití fotogrammetrie                           

a dálkového průzkumu Země pomocí využití umělých družic Země. [3] 

2.3 Využití fotogrammetrie 

Hlavními výhodami fotogrammetrie jsou: 

• úspora času a nákladů, 

• mapování rozsáhlých a nepřístupných oblastí, 

• výrazné zkrácení terénních prací, 

• vyšší vypovídací schopnosti snímků ve srovnání s klasickou mapou, 

• významná dokumentační hodnota snímků (poddolování, povodně, apod.). 

 

Díky těmto výhodám fotogrammetrie proniká do mnoha lidských odvětví:  

• Stavebnictví – podklady pro rekonstrukce, měření deformací, památková péče, 

• Sledování postupu těžby – lomy, povrchové doly, 

• Vodní hospodářství – modelování povodní, dokumentace rozsahu záplav, 

• Zemědělství a lesnictví – sledování osevních plánů, rozlišení věku a druhu zvěře, 

• Ekologie – sledování skládek, 

• Letecká archeologie – vyhledávání archeologických nalezišť, 

• Kriminalistika – dokumentace dopravních nehod a místa činu, 
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• Vojenské účely – vojenské topografické mapy, 

• Průmysl a hospodářství – proměřování strojírenských výrobků. 

2.4 Rozdělení fotogrammetrie 

Fotogrammetrii dělíme zejména podle těchto kritérií: 

 

1) Podle polohy stanoviska, z něhož byl snímek pořízen: 

• Pozemní fotogrammetrie, 

• Letecká fotogrammetrie. 

 

Při pozemní fotogrammetrii je fotogrammetrická komora umístěna na pevném, 

geodeticky zaměřeném bodě. Výhodou je menší náročnost na technické i fotografické 

vybavení než u fotogrammetrie letecké. Nevýhodou je, že se předměty měření vzájemně 

překrývají a snímek tak obsahuje velké procento nevyhodnotitelných oblastí. Pozemní 

fotogrammetrie je vhodná zejména pro stavebnictví, památkovou péči, archeologii. 

Při letecké fotogrammetrii je stanovisko pořizovaného snímku umístěno v letadle 

nebo jiném pohybujícím se nosiči jako například vrtulník nebo model letadla. Výhodou je 

rychlé zobrazení většího území a nepřístupných oblastí. Nevýhodou je, že v okamžiku 

pořizování snímků neznáme přesnou prostorovou orientaci snímků. Letecká 

fotogrammetrie je vhodná především pro lesnictví, zemědělství. 

 

2) Podle počtu snímků: 

• Jednosnímková, 

• Dvousnímková, 

• Vícesnímková, 

• Průseková. 

 

Při jednosnímkové metodě se používají samostatné měřické snímky. Na snímku 

můžeme měřit pouze snímkové souřadnice, takže lze jednosnímkovou metodou určit jen 
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rovinné souřadnic předmětu. Jednosnímková metoda je vhodná pro snímání téměř 

rovinných objektů, jako jsou fasády domů. Využívá se tedy v oborech jako stavebnictví, 

archeologie a architektura. 

Při dvousnímkové metodě vyhodnocujeme z dvojice snímků prostorové souřadnice 

objektu. Předmět měření je zobrazen na dvou snímcích pořízených ze dvou stanovišť. 

Vzdálenost mezi stanovišti se nazývá základna. Osy záběru by měly být přibližně 

rovnoběžné. Pokud se k vyhodnocování snímků využívá stereoskopického vjemu, jedná se 

o stereofotogrammetrii. 

U vícesnímkové metody vyhodnocujeme ze dvou a více se překrývajících snímků. 

Tato metoda se využívá zejména při letecké fotogrammetrii. Výsledkem jsou 3D modely, 

DMT a ortofotomapa.  

Průseková metoda se zabývá zjišťováním geometrických vlastností objektů 

technologií průseku promítacích paprsků s využitím fotografických nebo digitálních 

snímků pořízených s konvergentními osami záběru. Výsledkem je prostorový model. 

 

3) Podle způsobu zpracování snímků, tj. převod snímkových souřadnic na rovinné 

nebo prostorové souřadnice ve zvoleném souřadnicovém systému: 

• Metoda analogová, 

• Metoda analytická, 

• Metoda digitální, 

• Metoda grafická. 

 

Analogová metoda využívá pro vyhodnocování opticko-mechanických zařízení. 

Nevýhodou při této metodě jsou složité a mnohdy i zastaralé přístroje, k jejich používání je 

potřeba náročná údržba a vyškolení pracovníci. 

U analytické metody se převádí snímkové souřadnice do geodetických pomocí 

transformací. Při této metodě se využívají mechanické přístroje propojené s počítačem. 

Digitální metoda využívá digitální fotogrammetrické stanice. Měření snímkových 

souřadnic probíhá přímo na obrazovce. Transformace do geodetických souřadnic se 



Hana Pospíchalová: Fotogrammetrické zaměření Hvězdárny a planetária Johanna Palisy 

metodou průsekové fotogrammetrie 

Rok: 2011  Strana: 5 

provádí pomocí potřebného speciálního SW. K této metodě jsou zapotřebí výkonné 

počítače, speciální brýle pro stereovidění, 3D myš. 

Při grafické metodě je výsledek vyhodnocení vidět přímo na kreslícím stole. Při této 

metodě vzniká pouze jeden kartografický originál.  

 

4) Podle druhu záznamu výstupních hodnot fotogrammetrického vyhodnocení snímků: 

• Grafické, 

• Číselné (numerické), 

• Obrazové. 

 

U grafického způsobu vyhodnocování snímků je k vyhodnocovacímu přístroji 

připojen kreslící stůl, na kterém se v reálném čase vykreslují vyhodnocená data. Takto lze 

vyhodnotit jak polohopis, tak i výškopis. 

U číselného způsobu se vyhodnocování zakládá na automatické registraci 

zájmových souřadnic jednotlivých vyhodnocovacích bodů buď přímo do počítače, nebo na 

jiné paměťové médium. 

Výsledkem obrazové metody jsou fotoplány a ortofotomapy. 

3 Pozemní fotogrammetrie 

Fotokomora, se kterou pořizujeme snímky pro fotogrammetrické využití, musí 

splňovat určité požadavky, tzv. prvky vnitřní orientace a musí umožňovat nastavení prvků 

vnější orientace. 

 

Fotokomory pro pozemní fotogrammetrii rozdělené podle konstrukce: 

• Komory s vodorovnou osou záběru, 

• Komory s naklonitelnou osou záběru, 

• Dvojité komory, 

• Speciální komory. 
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3.1 Prvky vnitřní orientace 

Prvky vnitřní orientace tvoří: 

• Konstanta fotokomory, 

• Poloha hlavního bodu snímku , 

• Zkreslení objektivu. 

 

Konstanta fotokomory f nebo c – je určující prvek vnitřní orientace a jedná se               

o kolmou vzdálenost středu centrální projekce 0 od roviny snímku. Při zaostření objektivu 

na nekonečno je konstanta fotokomory shodná s ohniskovou vzdáleností objektivu. 

Konstanta fotokomory určuje měřítko snímku M (při dané vzdálenosti objektivu L). 

 

 

Obrázek 1: Konstanta fotokomory f [2] 

 

 

L

c

X

X
M ==

´
 

Rovnice 1: Rovnice pro výpočet měřítka snímku M 

 

Poloha hlavního bodu snímku H´(principal point) – hlavní bod snímku je definován 

jako pata kolmice spuštěná ze středu promítání na snímkovou rovinu (viz Obrázek 1). 

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

každého bodu zatíženy chybou. Tato chyba nastává při vadách objektivu nebo nesprávné 

rektifikaci komor. 
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Obrázek 2: Hlavní bod snímku H´ležící mimo střed snímkových souřadnic S 

[20]
 

 

Zkreslení objektivu (distorze) – může do značné míry ovlivnit velikost snímkových 

souřadnic. Zkreslení objektivu je způsobeno nerovností úhlů paprsků v předmětové               

a v obrazové části objektivu. Velikost zkreslení není po celé ploše snímků stejná, narůstá 

směrem od středu k okrajům snímku. 

 

Obrázek 3: Objektiv bez zkreslení a objektiv se zkreslením [20]
 

 

3.2 Prvky vnější orientace 

Prvky vnější orientace určují polohu a orientaci fotokomory v prostoru v okamžiku 

pořízení snímků. Prvky vnější orientace tvoří: 

• Prostorové souřadnice středu promítání x, y, z, 

• Úhel stočení φ, 

• Úhel sklonu ω, 

• Úhel pootočení ϗ. 

 

Prostorové souřadnice středu promítání (x,y,z) se určují geodetickými metodami. 

U stereodvojice se zaměřuje levý snímek. 
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Úhel stočení φ je vodorovný úhel, který svírá osa objektivu (snímání) s kolmicí na 

fotogrammetrickou základnu. U stereofotogrammetrie musí být osy záměru vždy 

rovnoběžné. Jindy mohou nastat tři případy úhlu stočení: 

• Normální – osa objektivu je totožná s kolmicí na fotogrammetrickou základnu, 

• Stočený - osa objektivu svírá s kolmicí na fotogrammetrickou základnu úhel φ, 

• Konvergentní – osa objektivu se z pravého a levého stanoviska kříží. 

 

Úhel sklonu ω je úhel, který svírá osa objektivu s vodorovnou rovinou proloženou 

středem centrální projekce. 

Úhel pootočení ϗ je úhel pootočení snímku v rovině kolmé na osu objektivu. 

 

Obrázek 4: Prvky vnější orientace [2] 

3.3 Zásady kalibrace 

Kalibrace slouží k určení prvků vnitřní orientace fotokomory. Při kalibraci 

fotokomory je nutné dodržovat následující podmínky: 

• Testovací pole musí být čisté, bez stínů, 

• Testovací pole je nutné umístit na rovnou podložku, 

• Kalibrační pole musí zaplnit maximální plochu snímku, 

• Snímky musí být kontrastní, tak aby vznikl kontrast bílé a černé, 

• Musí se nastavit maximální rozlišení digitálních snímků, 

• Všechny snímky je nutné pořídit se stejnou ohniskovou vzdáleností (nepoužívat 

zoom – vypnout auto focus), se kterou bude později fotografován zaměřovaný 

objekt, 
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• Během snímkování se nesmí vypnout fotoaparát, protože by mohlo dojít ke změně 

hodnot prvků vnitř orientace. 

3.3.1 Testovací pole 

Druhy testovacích polí: 

• Rovinné, 

• Prostorové, 

• Přenosné, 

• Pevné. 

 

Obrázek 5: Testovací pole [15] 

 

3.4 Zásady pro snímkování objektu 

Při pořizování snímků pro následnou tvorbu prostorového modelu by se měly 

dodržet následující pravidla: 

• Neměnnost prvků vnitřní orientace – vnitrní prvky orientace fotokomory musí být 

po celou dobu pořizování kalibračních snímků i snímků objektu neměnné. Snímky 

je potřeba pořizovat se stejnou ohniskovou vzdáleností, tj. nepoužívat zoom, 

• Osy záběru by měly svírat pravý úhel – pokud nedovolují podmínky při snímkování 

jinak, může být úhel protnutí menší, minimálně však 10 stupňů. Menší úhel protnutí 

výrazně ovlivňuje výslednou přesnost prostorového modelu, 
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Obrázek 6: Správné protnuté os při snímkování [15] 

 

• Předmět snímkování by měl vyplňovat maximální plochu snímku, 

• Každý bod by měl být zobrazen minimálně na 3 snímcích. 

3.4.1 Metody snímkování 

Nejlepší je pořídit velké množství snímků v terénu a v laboratoři následně vybrat ty 

nejvhodnější. 

Pro snímkování se používá metoda tzv. kruhu nebo více kruhů. 

 

 

 
Obrázek 7: Pořízení snímků metodou kruhu a více kruhů [15] 



Hana Pospíchalová: Fotogrammetrické zaměření Hvězdárny a planetária Johanna Palisy 

metodou průsekové fotogrammetrie 

Rok: 2011  Strana: 11 

 

Obrázek 8: Správná pozice kamer při snímkování [15] 

 

4 Zpracování prostorového modelu 

Úkolem této bakalářské práce bylo vytvoření prostorového modelu Hvězdárny            

a planetária Johanna Palisy v Ostravě Porubě, včetně prostorového modelu detailu fasády, 

metodou průsekové fotogrammetrie. 

Samotnému vytvoření prostorového modelu a modelu detailu fasády Hvězdárny          

a planetária Johanna Palisy v Ostravě Porubě předcházely tyto činnosti: 

• Rekognoskace terénu, 

• Geodetické zaměření uzavřeného polygonu, bodů půdorysu budovy                    

a vlícovacích bodů na objektu, 

• Určení kalibračních parametrů digitální komory,  

• Pořízení snímků (fotodokumentace) zaměřovaného objektu. 

 

Po vytvoření 3D modelu objektu následovalo připojení tohoto modelu do vhodného 

měřítka, porovnání vzdáleností mezi zaměřenými vlícovanými body určenými 

geodetickým zaměřením a fotogrammetrickým vyhodnocením. 

 



Hana Pospíchalová: Fotogrammetrické zaměření Hvězdárny a planetária Johanna Palisy 

metodou průsekové fotogrammetrie 

Rok: 2011  Strana: 12 

4.1 Charakteristika zaměřovaného objektu 

Hvězdárna a planetárium je pojmenované po Johannu Palisovi (1848-1925) 

rakouském astronomovi, který je známý díky objevu 122 planetek a také díky vydání 

hvězdných map. Založena byla v roce 1980. [4] 

Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy se nachází cestou z Ostravy směrem              

na Krásné pole. Zřizovatelem je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 

Jedná se o třetí největší planetárium v České republice a v Moravskoslezském kraji je 

jediným zařízením svého druhu.  

Součástí hvězdárny jsou dvě kopule. První z kopulí slouží k tematickému 

pozorování určených pro veřejnost a druhá kopule je využívána pro odbornou 

astronomickou činnost. [5]  

 

Zeměpisné souřadnice (platné pro západní kopuli hvězdárny) [7]: 

• 49 °50´14,75´´ severní šířky 

• 18°08´40,35´´ východní délky 

• 281 metrů – nadmořská výška  

 

 
Obrázek 9: Lokalita HaP Johanna Palisy [7] 
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4.2 Přístrojové a softwarové vybavení pro geodetické zaměření 

Přístrojové vybavení: 

• 1 x totální stanice Leica TCR 307, 

• 1 x stativ, 

• 2 x trasírka se dvěma odraznými hranoly, 

• 1 x skládací metr, 

• 1 x pásmo, 

• kolíky a kladivo pro stabilizaci bodů polygonového pořadu. 

Softwarové vybavení: 

• Groma (verze 7), 

• Kokeš (verze 7.25). 

4.2.1 Totální stanice Leica TCR 307 

Ke geodetickému zaměření uzavřeného polygonového pořadu, bodů polohopisu                                     

a vlícovacích bodů objektu jsem použila totální stanici Leica TCR 307, kterou jsem si 

vypůjčila od VŠB-TUO.  

Leica TCR 307 je elektronický tachymetr určený pro jednoduché práce. Tento 

přístroj je přizpůsobený pro běžné geodetické práce a pro vytyčovací úlohy. Umožňuje 

měření vzdáleností bez odrazného hranolu pomocí zabudovaného viditelného laserového 

paprsku. Součástí přístroje je nekonečná horizontální a vertikální ustanovka spolu 

s laserovou olovnicí pro dostředění přístroje. [8] 

 

Obrázek 10: Totální stanice TCR 307 [9] 
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Tabulka 1: Měření vzdáleností HR a LS totální stanicí TCR 307 [8] 

Infračervený dálkoměr - HR 

Program měření Přesnost Doba měření 

Standardní měření 2 mm + 2 ppm < 1 sec 

Rychlé měření 5 mm + 2 ppm < 0,5 sec 

Tracking 5 mm + 2 ppm < 0,3 sec 

Odrazné štítky 5 mm + 2 ppm < 0,5 sec 
Laserový dálkoměr - LS 

Bez hranolu Dosah měření 1,5 až 80 m 

Konstanta hranolu +34,4 mm 

S hranolem Dosah měření 0 m až 5000 m 
 

Tabulka 2: Technické parametry totální stanice Leica TCR 307 [8] 

Totální stanice Leica TCR 307 
Dalekohled 

Zvětšení 30 x 
Nejkratší vzdálenost záměry 1,7 m 

Zorné pole 1°30´ 
Měření úhlů 

Jednotky 360° šedesátinné, 400 gon, 360° 
Přesnost odečítání 7´´, 2 mgon 

Nejmenší zobrazovací 1´´, 0,0005 gon 
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 6V, 1800 mAh 

Externí napájení – napětí 11,5 V – 14 V 
Teplotní rozsah 

Provozní -20 °C až +50 °C 
Registrace 

Vnitřní paměť – kapacita 
256 kb = 4000 datových bloků 

nebo 7000 souřadnic 



Hana Pospíchalová: Fotogrammetrické zaměření Hvězdárny a planetária Johanna Palisy 

metodou průsekové fotogrammetrie 

Rok: 2011  Strana: 15 

4.2.2 Groma (verze 7) 

Program Groma je geodetický software určený ke geodetickým výpočtům. 

Software je určen ke komplexnímu zpracování geodetických dat od surových údajů 

přenesených z totální stanice až po výsledné seznamy souřadnic, výpočetní protokoly                     

a kontrolní kresbu. 

V programu Groma lze řešit všechny základní geodetické úlohy. Navíc obsahuje 

jednoduchou grafiku a možnost digitalizace rastrových dat. Dokáže zpracovávat data ve 

formátech všech běžných záznamníků, dávkově i jednotlivými výpočty. [10] 

4.2.3 Kokeš (verze 7.25) 

Systém Kokeš v sobě zahrnuje výkonný editor rozsáhlých geografických dat 

uložených souborově ve výkresech a nejrůznějších rastrových podkladech a geodetických 

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

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

úpravy dat a další. 

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

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

je vybaven vlastním programovacím jazykem, což umožňuje doplnění jeho široké nabídky 

funkcí podle vlastních potřeb. Všechny operace a výpočty jsou protokolovány a odpovídají 

požadavkům katastrálních úřadů. [11] 

4.3 Rekognoskace terénu a stabilizace bodů polygonového pořadu 

Před samotným geodetickým měřením jsem provedla rekognoskaci terénu, při které 

jsem zvolila počet a polohu bodů polygonového pořadu tak, aby z každého polygonového 

bodu bylo vidět na předchozí a následující bod polygonového pořadu a aby bylo možné 

každý vlícovací bod na budově zaměřit ze 2 sousedních stanovisek.  

Celkem jsem stabilizovala 7 bodů polygonového pořadu (4001, 4002, 4003, 4004, 

4005, 4006 a 4007). Body polygonu jsem stabilizovala dočasně pomocí dřevěných kolíků.  
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4.4 Horizontace a centrace přístroje 

Horizontace a centrace přístroje nad bod se skládá ze 4 úkonů: 

• Hrubá centrace, 

• Hrubá horizontace, 

• Jemná centrace, 

• Jemná horizontace. 

 

Stativ se umístí nad bod, aby střed hlavy stativu byl přibližně nad bodem a aby 

hlava stativu byla pokud možno ve vodorovné poloze. Následně se pomocí upínacího 

šroubu připevní ke stativu přístroj (totální stanice). 

Pomocí optického dostřeďovače (popř. laserové olovnice) a pohybem dvou noh 

stativu se provede hrubá centrace nad bod.  

Vysunutím nebo zasunutím noh stativu se urovná krabicová libela na trojnožce 

přístroje – hrubá horizontace. 

Jemná centraci se provede povolením upínacího šroubu a posunutím přístroje po 

hlavě stativu nad bod.    

Pro jemnou horizontaci je nutné pomocí stavěcích šroubů na trojnožce urovnat 

trubicovou libelu. Nejdříve se natočí alhidáda s trubicovou libelou tak, aby osa trubicové 

libely a spojnice mezi 2 stavěcími šrouby byly rovnoběžné. Oběma stavěcími šrouby se 

otáčí naráz a to k sobě nebo od sebe dokud trubicová libela není urovnaná. Následně se 

otočí alhidáda s trubicovou libelou o 90 stupňů (pravý úhel) a třetím stavěcím šroubem se 

opět urovná trubicová libela.  

Poté je nutné zkontrolovat centraci přístroje. Pokud přístroj není nad bodem, povolí 

se opět pomocí upínacího šroubu stroj a posune se po hlavě stativu přesně nad bod. Po této 

jemné centraci je zapotřebí provést opětovnou jemnou horizontaci a přístroj je připraven 

k měření. 
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4.5 Měření úhlů v řadách a skupinách 

Jednu skupinu tvoří dvě měřické řady. První řada se měří v první poloze 

dalekohledu. Cílí se od počátečního směru postupně do všech dalších směrů a končí se 

opětným zacílením do počátečního směru. Poté se dalekohled proloží do druhé polohy             

a v druhé řadě se cílí na jednotlivé směry v opačném pořadí.  

Při měření každé další skupiny se nastavuje na počáteční směr čtení změněné                       

o hodnotu 200 gon/s, kde s je počet skupin. [16] 

4.6 Zaměření uzavřeného polygonového pořadu 

Body uzavřeného polygonového pořadu (4001 až 4007) jsem zaměřila pomocí 

totální stanice Leica TCR 307. Zvolila jsem místní souřadnicový a výškový systém.                    

Do polygonového bodu 4001 jsem vložila počátek souřadnicové soustavy (Y=500, 

X=1000) se zetovou souřadnicí 200 metrů. Kladnou osu Y jsem vložila do spojnice bodů 

4001 - 4007 (počáteční směrník 4001, 4007 = 100,0000 grádů). Bod 4001 jsem použila 

jako výchozí bod pro výpočet trigonometrických výšek. Výsledkem jsou souřadnice bodů 

4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007. 

Vodorovné a svislé úhly bodů polygonu jsem měřila ve dvou polohách dalekohledu 

a dvou skupinách.  

Výšky stroje nad body polygonového pořadu jsem změřila pomocí skládacího 

metru. 

V programu Groma (verze 7) jsem vypočetla a vyrovnala uzavřený polygonový 

pořad 4001 - 4007 v místním souřadnicovém systému. 

 Zápisník naměřených hodnot, zpracování úhlů v I. a II. poloze, tabulka výšek 

strojů nad stanovisky, protokol o výpočtu uzavřeného polygonového pořadu a souřadnice 

bodů polygonového pořadu jsou přiloženy v Příloze 1. 

4.7 Zaměření a vyhodnocení bodů půdorysu zaměřovaného objektu 

Body půdorysu jsem zaměřila totální stanicí Leica TCR307 společně s uzavřeným 

polygonovým pořadem na odrazný hranol. Výpočet souřadnic jednotlivých bodů půdorysu 
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jsem provedla v programu Groma (verze 7) výpočtem polární metoda dávkou. Grafické 

znázornění půdorysu budovy jsem provedla v programu Kokeš (verze 7.25).  

Výpočet bodů půdorysu, seznam souřadnic bodů půdorysu a náčrt situace jsou 

uvedeny v Příloze 1. 

4.8 Zaměření a vyhodnocení vlícovacích bodů  

Vlícovací body jsem zaměřila společně s polygonovým pořadem. Pro zaměření 

vlícovacích bodů jsem zvolila polární metodu s použitím bezhranolového měření 

vzdáleností. Výšky vlícovacích bodů jsem určila trigonometricky. Každý vlícovací bod 

jsem zaměřila ze 2 sousedních stanovisek uzavřeného polygonového pořadu. 

Celkem jsem zaměřila 61 vlícovacích bodů rovnoměrně rozmístěných po celé 

fasádě budovy. Vlícovací body byly přirozeně signalizované (rohy oken, rohy sloupů). 

Výpočet vlícovacích bodů a seznam souřadnic vlícovacích bodů jsou uvedeny 

v Příloze 1. Znázornění vlícovacích bodů na jednotlivých snímcích HaP je uvedeno 

v Příloze 2. 

4.9 Přístrojové a softwarové vybavení pro kalibraci fotokomory 

Přístrojové vybavení: 

• Fotoaparát Samsung ST50, 

• Kalibrační pole A3, 

• Kalibrační pole A1. 

 

Softwarové vybavení: 

• Photomodeler pro 5 (verze 5.1.0) 

4.9.1 Fotoaparát Samsung ST50 

K pořízení snímků kalibračních polí a snímků hvězdárny a planetária Johanna 

Palisy jsem použila fotoaparát Samsung ST50. 
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Obrázek 11: Fotoaparát Samsung ST50 [12] 

 

Tabulka 3: Technické údaje fotoaparátu Samsungu ST50 [13] 

Samsung ST50 
Typ čipu CCD 
Rozlišení 12.4 Mpix 
Velikost 1/2.33 ´´ 

Rozlišení 

4000x3000 pix (4:3) 
4000 x 2672 pix (3:2) 

4000 x 2248 pix (16:9)  
3264 x 1836 pix (16:9) 
2592 x 1944 pix (4:3)  

1920 x 1080 pix (16:9)  
1024 x 768 pix (4:3) 

Digitální zoom 1 - 3 x 
Rozsah objektivu 6.3 – 18.9 mm 

Ekvivalent pro 35 mm 35 – 105 mm 
Světelnost 3 – 5.6 

Stabilizace objektivu Digitální – detekce pohybu na čipu 
Makro režim 0.1 – 0.8 m 

Rozsah závěrky 1/1500 – 8 sec 
Paměťové médium Multimedia Card, SecureData, 

Vnitřní paměť 16 MB 
Formát souboru JPEG, AVI, MPEG-4 

Rozměry 94.2 x 55.7 x 16.6 mm 
Váha 110 g 

4.9.2 Photomodeler pro 5 (verze 5.1.0) 

Program Photomodeler je fotogrammetrický software určený k 2D a 3D měření. Je 

založen na principu průsekové fotogrammetrie. Byl vyvinut softwarovou společností     
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Eos Systems Inc se sídlem ve Vancouveru. Používá se například pro architektonické 

struktury, diagramy nehod, archeologii a další. 

 

 

Obrázek 12: Pracovní prostředí programu Photomodeler pro 5 

4.10 Kalibrace fotoaparátu  

Pro kalibraci fotoaparátu Samsung ST50 jsem použila rovinné a přenosné testovací 

pole ve formátech A1 a A3. 

Testovací pole, na papíře o velikosti formátu A1, jsem umístila na rovnou podložku 

(podlaha, stůl) a podložila jej čistým papírem, aby nedocházelo k rušivým prvkům, které 

by program Photomodeler mohl vyhodnotit jako další body kalibrace. Poté jsem nastavila 

fotoaparát.  

V dalším kroku kalibrace jsem pořídila 8 snímků testovacího pole. Z každého 

stanoviska jsem vyfotila 2 snímky. První snímek pod úhlem přibližně 45° od testovacího 

pole, poté druhý snímek pootočeným o 90°. Stejným postupem jsem pořídila snímky                  

u testovacího pole ve formátu A3. Vyfocené snímky jsem přenesla do počítače pomocí 

SDHC karty pro další práci v programu Photomodeler. 
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V programu Photomodeler jsem postupovala následovně: 

• Založení nového projektu – A Photomodeler Calibration Project, 

• Označení digitálního fotoaparátu – název, 

• Nastavení: kamera se zoomem (proměnlivou ohniskovou vzdáleností), 

• Nastavení: typ kamery – digital, 

• Import kalibračních snímků do Photomodeler, 

• Spuštění výpočtu kalibračních parametrů, 

• Uložení projektu a kalibračních parametrů. 

 

 

                   

                              a) formát A3         b) formát A1 

Obrázek 13: Testovací pole – poloha kamer při kalibraci 

 

Tabulky s kalibračními údaji jsou uvedeny v Příloze 3. Všechny soubory 

z programu Photomodeler včetně pořízených kalibračních snímků jsou na přiloženém 

DVD. 

 

4.10.1 Vyhodnocení výsledku kalibrace fotoaparátu 

Obě kalibrace fotoaparátu proběhly úspěšně. Hodnota Total Error charakterizuje 

kvalitu výpočtu, čím nižší je tato hodnota, tím je výsledek kvalitnější. Pro tvorbu 3D 

modelu HaP Johanna Palisy jsem použila výsledky kalibrace testovacího pole formátu A1.  
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                 a) formát A3       b) formát A1 

Obrázek 14: Porovnání hodnot Total Error 

4.11 Snímkování hvězdárny a planetária 

Snímky budovy jsem pořídila 20.4.2011 za jasného počasí a zhruba v poledních 

hodinách, kdy slunce vrhá nejkratší stíny. Celkem jsem pořídila 296 fotografií, z nichž 

jsem pro tvorbu 3D modelu hvězdárny použila ty nejvhodnějších. 

Pro detail fasády jsem použila 4 snímky. 

5 Tvorba 3D modelu budovy  

Postup při tvorbě 3D modelu v programu Photomodeler byl následující: 

• Založení nového projektu – A Standard Photomodeler project, 

o Zadání základní jednotky a přibližné velikosti objektu, 

o Import kalibračních údajů ve formátu *.cam, 

o Import snímků budovy, 

• Referencování bodů, 

• Výpočet modelu (Processing), 

• Tvorba linií a ploch, 

• Tvorba měřítka, 

• Uložení konečného model. 

 

Nový projekt v programu Photomodeler pro 5 se založí kliknutím na záložku                

File - New project. Poté se vybere druh úlohy – A Standard Photomodeler project. 

Následuje průvodce programu, ve kterém se zadávají základní data: základní jednotky, 

velikost objektu, typ kamery. Poté se importuje kalibrační soubor s příponou *cam. 
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Následně se importují snímky měřeného objektu. Takto vytvořený soubor se uloží pod 

požadovaným názvem. 

Dalším krokem k vytvoření prostorového modelu budovy je referencování bodů. 

Při referencování se snímají identické body na jednotlivých snímcích. Identické body se 

snímají minimálně na dvou snímcích. Pro orientaci snímků je nutné na sousedních 

snímcích označit minimálně šest bodů. Referencování se spustí v záložce Referencing - 

Reference mode. Pro lepší orientaci jednotlivých bodů je vhodné aktivovat číslování bodů 

v záložce Photo Control – Marked – Points - Point ID´s. 

Výpočet modelu se aktivuje pomocí záložky Project - Process. Před samotným 

výpočtem proběhne Audit (kontrola všech dat) a poté se vytváří jednotlivé body 

prostorového modelu. Nakonec se ukáže chybový dialog Total Error. Hodnota Total 

Erroru prostorového modelu HaP, která je 0,04 se vešla do maximální hodnoty Total 

Erroru, která je 1,0. 

 

 

 

Obrázek 15: Hodnota Total Erroru 3D modelu 

 

Následuje tvorba linií a ploch (tzv. textur) v prostorovém modelu. Linie se tvoří 

pomocí ikony Mark Lines Mode spojováním již zreferencovaných bodů. Plochy se vytvoří 

v záložce Marking - Surface jednotlivými volbami. K takto vytvořeným plochám lze 

připojit různé textury, např. textury z jednotlivých snímků. Snímek prostorového modelu 

s připojenými texturami je přiložen v Přílože 4. 

Pro určení vzdáleností mezi vlícovacími body prostorového modelu a vlícovacími 

body zaměřenými geodetickými metodami je nutné připojit prostorový model do měřítka. 



Hana Pospíchalová: Fotogrammetrické zaměření Hvězdárny a planetária Johanna Palisy 

metodou průsekové fotogrammetrie 

Rok: 2011  Strana: 24 

Měřítko jsem definovala přiřazením vzdálenosti mezi dvěma vlícovacími body (28 a 32), 

kterou jsem vypočetla ze souřadnic získaných geodetickým měřením, pomocí funkce 

Project – Scale/Rotate – Scale. Vzdálenost vlícovacích bodů 28 – 32 je rovna 10,714 m. 

Ve Photomodeleru jsem pomocí funkce Project – Scale/Rotate – Translate                        

do jednoho z rohu budovy vložila počátek souřadnicové soustavy a pomocí funkce Rotate 

nastavila osy X, Y, Z. 

Snímek s vloženými souřadnicovými osami a vzdáleností mezi body 28 - 32 je 

přiložen v Příloze 4. 

5.1 Vizualizace prostorového modelu 

Vyšší verze programu Photomodeler (6.2.2) umožňuje oproti nižším verzím přiřadit 

k fotogrammetrickým stanovištím i osy záběrů s pořízenými snímky, dále umožňuje 

například vytvářet animované video ve formátu *.avi. 

 Ve 3D Viewer Options – Vector Types – Camera Station, lze přiřadit každému 

fotogrammetrickému stanovisku jeho číslo (ID´s), snímek pořízený z daného stanoviska 

s osami záběru (Image planes), popřípadě symbol kamery s osami záběru (Camera symbol 

with image planes). Snímek s fotogrammetrickými stanovisky a osami záběrů je uveden 

v Příloze 4. 

Video lze vytvořit pomocí záložky File – Exports – Export 3D Viewer Animation. 

Následně je nutné vytvořit pár snímků, které budou tvořit výsledné video a nastavit 

frekvence těchto snímků a další vlastnosti videa. Video z programu Photomodeler 6.2.2 je 

přiloženo na DVD. 

Pomocí záložky View – Additional Tables – Photo table – All lze zobrazit údaje                      

o jednotlivých snímcích, např. číslo snímku, snímek, zda je snímek orientovaný a další 

jeho vlastnosti. Ukázka této tabulky je v Příloze 4. 

Výsledný model lze exportovat do dalších formátů (*.dfx, *.vrlm, 3D studio,             

a jiné). 
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5.2 Prostorový model detailu fasády 

Pro detail fasády jsem použila 4 snímky (fotografie číslo 202, 203, 204, 205). 

Prostorový detail fasády bez textur a s připojenými texturami je v Příloze 4. 

6 Vyhodnocení přesnosti  

Porovnáním vzdáleností vlícovacích bodů určených geodetickým měřením              

a vzdáleností mezi prostorovými body v 3D modelu budovy jsem získala přesnost modelu. 

Celkem jsem porovnala 15 vzdáleností mezi různými vlícovacími body. 

V programu Groma jsem pomocí funkce Výpočty – Směrník a délka vypočetla požadované 

vzdálenosti mezi potřebnými body. V programu Photomodeler jsem požadované 

vzdálenosti mezi potřebnými body v 3D modelu změřila pomocí funkce Project – Measure 

Mode.  

Největší odchylka v porovnání vzdáleností byla 0,022 m, nejmenší odchylka 

vzdáleností byla 0,001 m.  

Tabulka s porovnáním vzdáleností mezi vlícovacími body určenými geodetickým 

zaměřením a fotogrammetrickým vyhodnocením je uvedena v Příloze 5. 

7 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zhotovení prostorového modelu Hvězdárny                       

a planetária Johanna Palisy v Ostravě Porubě, včetně prostorového modelu detailu fasády                   

a následné porovnání vzdáleností mezi vlícovacími body určenými geodetickým 

zaměřením a fotogrammetrickým vyhodnocením. 

Před vytvořením 3D modelu Hvězdárna a planetária Johanna Palisy jsem provedla 

kalibraci fotoaparátu Samsung ST50. K této kalibraci jsem použila dvě testovací pole                      

o formátech A1 a A3. Pro vytvoření prostorového modelu jsem použila výsledky kalibrace 

testovacího pole formátu A1. 

Snímkování budovy jsem provedla 20.4.2011 přibližně v poledních hodinách. 

Celkově jsem nafotila 296 snímků, z nichž jsem pro tvorbu prostorového modelu 

v programu Photomodeler pro 5 použila ty nejvhodnější. 



Hana Pospíchalová: Fotogrammetrické zaměření Hvězdárny a planetária Johanna Palisy 

metodou průsekové fotogrammetrie 

Rok: 2011  Strana: 26 

Pro připojení prostorového modelu do měřítka jsem zaměřila 61 vlícovacích bodů 

polární metodou z bodů uzavřeného polygonu, který jsem si vhodně zvolila kolem 

zaměřované budovy v místním souřadnicovém systému. Porovnáním vzdáleností mezi 

vlícovacími body určenými geodetickými metodami a fotogrammetrickým vyhodnocením 

jsem zjistila přesnost vytvořeného prostorového modelu. Rozsah odchylek se pohybuje                 

od 0,001 m až po 0,022 m. 

Takto vytvořený model objektu v prostředí 3D lze použít pro obor stavebnictví, 

např. pro zaměřování fasády. 
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