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Anotace 

V uvedené diplomové práci je vytvořeno zpracování 3D modelu zámku v Kravařích 

metodou průsekové fotogrammetrie. První část pojednává o daném objektu a blíže seznamuje 

s jeho historií a především se základy fotogrammetrie, zaměřené zejména na ty části, které 

mají přímou souvislost s danou tématikou.  

V druhé části je zmínka o procesu zhotovení 3D modelu od kalibrace digitálního 

fotoaparátu, přes pořízení snímku, geodetické zaměření vlícovacích bodů až po kontrolu 

kvality výsledného 3D modelu. 

Klíčová slova: 3D model, vlícovací body, průseková fotogrammetrie, kalibrace, 

Kravaře, PhotoModeler 

Summary 

 In the presented thesis there is formed processing a 3D model of castle in Kravaře by 

the method of intersection photogrammetry. The first part deals with the building and closer 

acquainted with its history and especially with the basics of photogrammetry, particularly to 

those parts that are directly related to the theme.  

In the second part there is the fabrication process of 3D model of digital camera 

calibration, over picture, focusing of geodetic control points to control the quality of the 

resulting 3D model.  

Keywords: 3D model, control points, intersection photogrammetry, calibration, 

Kravaře, PhotoModeler 
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Seznam použitých zkratek 
 

 

2D dvojrozměrný prostor 

3D trojrozměrný prostor 

BMP, JPG, 
PNG 

obrázkové formáty rastrové 

A1 normovaný formát papíru o rozměrech 841 × 594mm 

A3 normovaný formát papíru o rozměrech 420 × 297mm 

CCD typ obrazových snímačů (Charge Coupled Device) 

CD kompaktní disk 

DPZ dálkový průzkum Země 

DXF výměnný formát vektorový 

GNSS globální navigační satelitní systém 

MPIX megapixel 

MGON miligon 

MNČ metoda nejmenších čtverců 

PPM miliontina z celku (parts per million) 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SS souřadnicová soustava 

TS totální stanice 

UMK univerzální měřická komora 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava 
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1.  Úvod 

Za posledních několik let došlo k prudkému rozvoji mnoha vědních disciplín, 

včetně zdokonalení nejrůznějších přístrojů, pomůcek i nových verzí počítačových 

programů. To se zákonitě muselo promítnout i do oborů geodézie, kartografie a 

fotogrammetrie.  

Doba, kdy byly přístroje jako elektronický teodolit a stolní počítač na vrcholu 

moderní techniky a pracovníci měli radost, že již nemusejí výsledky svého měření 

zpracovávat ručně, je již delší dobu minulostí a tyto vymoženosti jsou dnes považovány za 

samozřejmost. Výhodou je rychlejší, pohodlnější a přesnější zvládnutí daného úkolu. 

Pochopitelně to přináší také svoje nevýhody v podobě vyšších nároků na rychlost a paměť 

počítačů a nutnost častějšího pořizování nových počítačových programů, což je cenově 

náročnější, avšak pro srovnání kroku s okolním světem nezbytné.  

Z výše uvedených oborů má fotogrammetrie jednu zásadní přednost, a tou je 

možnost měření velmi rozsáhlých a těžko přístupných oblastí, kde by se klasické 

geodetické metody aplikovaly jen stěží, ne-li vůbec. Takovéto nedostupnosti mohou být 

způsobeny přírodními podmínkami, jako například členitý kopcovitý terén, ale stejně tak 

umělým zásahem člověka, kde je jeho vstup omezen například frekventovanými 

komunikacemi, vodními plochami nebo vyššími požadavky na bezpečnost práce (doly, 

lomy). Navíc zcela automaticky je zajištěna výborná dokumentace pomocí pořízených 

snímků. 

Všechny tyto přednosti jsou dnes ještě umocněny možnostmi a kvalitou digitálního 

fotoaparátu. Takové přístroje totiž pořizují digitální snímky, které lze importovat do 

počítače a následně z nich vytvořit prostorový model snímaného objektu, který lze použít 

v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Podrobněji je o těchto oblastech pojednáno v 

podkapitole č. 6.1. 

Z těchto vizualizací je dále možné vytvořit animaci, propojit s leteckými snímky, 

exportovat na webové stránky, Google Earth, aj. 
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1.1. Cíl práce 

Cílem této diplomové práce bylo vytvoření 3D modelu zámku Kravaře metodou 

průsekové fotogrammetrie v programu PhotoModeler verze 6, který odpovídá právě výše 

zmíněnému popisu. Pro pořízení snímků objektu byl použit digitální fotoaparát Sony DSC-

W50, který byl kalibrován na 4 rovinných testovacích polích. Následně byl pomocí totální 

stanice Leica TCR 307 zaměřen uzavřený polygonový pořad v místní souřadnicové 

soustavě a z něj byly vypočteny prostorové souřadnice 21 vlícovacích bodů. Tyto body 

slouží jednak k připojení modelu do měřítka a také k porovnání geodetické 

a fotogrammetrické metody zaměření.  
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2. Popis lokality 

2.1. Město Kravaře 

První zmínky o městě byly písemně doloženy v roce 1224. O něco později se uvádí 

zmínky o místní části Kouty (rok 1238) a Dvořisko (2. pol. 18. století). Současný stav 

populace ve městě činí 6380 obyvatel. Město Kravaře leží v Moravskoslezském kraji 

v okrese Opava na trase mezi Hlučínem a Opavou. V tomto městě se křižují silnice č. 56 

a 467 a protéká jím řeka Opava. Kravaře se postupem času staly centrem malého panství 

vlastněného rodem svobodných pánů z Eichendorffu. Tento rod nechal v letech 1721-1728 

přestavět místní zámek v duchu baroka. Byl založen přilehlý anglický park, který 

v současnosti slouží účelům golfového hřiště. V době od dubna do října je možnost 

navštívit v zámku expozici zámeckého muzea, které je zaměřeno na barokní dobu a na styl 

rodiny Eichendorffů nebo také na dobu místních obyvatel z doby 19. a 20. století. Na 

zámku je také zpřístupněna zámecká kaple z roku 1662, která má bohatou výzdobu 

freskami, kterou zde vytvořil významný představitel barokní nástěnné malby František 

Řehoř Ignác Eckstein. Hlučínsko a celé území Kravař bylo v letech 1742-1920 odtrženo od 

zemí Koruny české a bylo připojeno k Prusku. Dodnes se zde uchovalo nářečí a tehdejší 

zvyklosti. Mezi další významné objekty ve městě lze zařadit novogotický kostel sv. 

Bartoloměje z roku 1896. Městem se Kravaře staly v roce 1960 po připojení sousedních 

obcí Dvořisko a Kouty. Kravaře nabízejí bohaté kulturní i sportovní vyžití, především je 

nutno zmínit místní aquapark, který spolu s areálem Buly Arény tvoří největší sportovně-

relaxační komplex v okolí. Mezi partnerská města Kravař patří slovenská Lisková a polský 

Lubliniec a Woźniki. [19],[20] 
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Obr. 1. Umístění lokality na Opavsku [6] 

 

Obr. 2  Umístění zámku ve městě [6] 

 

Údaje o městě Kravaře 

Stát Česká republika 
Kraj Moravskoslezský 

Okres Opava 
Město Kravaře 

Počet obyvatel: 6718 (k r. 2012) 
Katastrální území Kravaře ve Slezsku 

Katastrální výměra: 1937 ha 
Tab. 1. Statistické údaje o městě Kravaře[17] 
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2.2. Zámek Kravaře 

Počátky jeho existence sahají až do dvacátých let 18. století. Byl vystavěn na místě 

starší středověké tvrze v barokním stylu. Jeho prvním majitelem byl Jan Rudolf 

Eichendorff, jehož rod vlastnil panství až do roku 1782. Poté docházelo k častým změnám 

majitelů až do vzniku Československa, kdy zámek koupil stát a vybudoval zde 

hospodářskou školu. Dramatický zvrat v historii zámku nastal v lednu 1937, kdy došlo 

k velkému požáru, který měl za následek obrovské škody. Jeho rekonstrukce začala po 

druhé světové válce a ukončena byla v sedmdesátých letech 20. století. Po pádu totalitního 

režimu se zámek stal majetkem města. V současné době je zde otevřeno muzeum a 

zámecká restaurace. V průběhu celého roku se zde konají nejrůznější kulturní akce, např. 

divadelní představení, koncerty, plesy, výstavy. Oblibu si získaly i vánoční a velikonoční 

trhy. Zámek se nachází na parcele č. 3336 (GPS souřadnice: 49°55‘44“N, 17°59‘57“E). 

V prostorách zámku je možno si zajistit svatební obřad, rodinné a firemní oslavy. Kolem 

zámku se rozkládá nádherně upravený anglický park o rozloze 19 hektarů s golfovým 

hřištěm. Zámek i s parkem je prohlášen za kulturní památku.  

 

 
Obr. 3. Zámek Kravaře 
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3. Definice a rozdělení fotogrammetrie 

„Fotogrammetrie je věda, způsob a technologie, která se zabývá získáváním dále 

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

z obrazového, nejčastěji fotografického záznamu.“ Definice fotogrammetrie může být 

uvedena ve vícero podobách, z nichž nejpoužívanější je definice zmíněna výše. Výraz 

fotogrammetrie vychází z řeckých slov fotos-světlo, graphos-kresba, záznam a metrie-

měření. [7] 

 

Fotogrammetrii lze rozdělit podle několika hledisek: 

a) Podle polohy stanoviska 

• Pozemní fotogrammetrie - snímky pořizujeme z pevně umístěných stanovisek na 

Zemi, tzn. pomocí geodetických metod lze snadno určit jejich souřadnice 

a následně prostorovou orientaci měřických snímků. Přesnost měření klesá 

s druhou mocninou vzdálenosti od objektu, tzn. snímkované objekty by měly být 

přibližně stejně vzdálené. Dosah této metody je ve většině případů do 500 m. 

• Letecká fotogrammetrie – nosičem fotokomory je nejčastěji letadlo, což 

umožňuje snímání velké plochy území v relativně krátkém čase s méně zakrytými 

prostorami než u pozemní fotogrammetrie. Prvky vnější orientace snímků určujeme 

pomocí GPS přímo při letu. Výhodou metody je stejná přesnost vyhodnocení [8] 

• Družicová fotogrammetrie – stanovisko snímkování je umístěno na umělé družici. 

b) Podle počtu snímků 

• Jednosnímková fotogrammetrie – lze určit jen 2D zobrazení daného objektu 

(rovina), např. fasáda domu, polohopis rovinatého území… 

• Vícesnímková fotogrammetrie 2D – v tomto případě můžeme vytvořit 3D model 

objektu, avšak podmínkou je, že každý bod tohoto objektu musí být minimálně na 2 

snímcích současně, tzn. musí být vytvořen překryv. 

1. Stereofotogrammetrie - osy záběru snímků jsou přibližně rovnoběžné, 

k vyhodnocení se užívá umělého stereoskopického vjemu (stereoskopy, 

anaglyfy, polarizační filtry, krystalické brýle). 
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2. Průseková fotogrammetrie - osy záběrů se protínají (ideálně pod pravým 

úhlem). 

 

c) Podle vyhodnocení a zpracování snímků 

• Analogové metody - při těchto metodách se používají staré vyhodnocovací 

přístroje (např. stereometrograf), které se již více než 20 let nevyrábějí. Principem 

je vytvořit stav jako při snímkování (mechanicky nebo opticky).  

• Analytické metody - pro analytické vyhodnocení snímků se transformují snímkové 

souřadnice na geodetické, pomocí počítačů. K měření snímkových souřadnic se 

využívají komparátory. 

• Digitální metody - snímkové souřadnice se odměřují v počítači a prostorová 

transformace je obdobná jako u analytických metod. Tzn. vše probíhá pomocí 

výpočetní techniky. 

 

d) Podle typu výstupu 

• Grafické metody - výsledky celé práce zobrazujeme zákresem na koordinatografu 

(kreslícím stole). Takovýto zákres již nelze měnit. Dnes se již nepoužívá. 

• Číselné (numerické) metody - veškerá data jsou uložena v paměti počítače a je 

možno je kdykoliv upravovat nebo kopírovat. Mohou mít podobu rastru nebo 

vektoru. [18] 

3.1. Průseková fotogrammetrie 

Princip průsekové fotogrammetrie je založen na metodě prostorového protínání 

vpřed, kdy se úloha řeší prostřednictvím měřických snímků. Tuto fotogrammetrickou 

metodu lze uplatnit u řady projektů, jelikož není potřeba hardwarových doplňků. Pro 

vyhodnocení projektu včetně následné kontroly je zapotřebí pořídit alespoň tři měřické 

snímky (pro případ bez kontroly 2 snímky). Tyto snímky se musí dostatečně překrývat. 

Osy záběru jednotlivých snímků se vzájemně protínají, jsou tedy konvergentní. Počet 

snímků volíme s ohledem na velikost a složitost objektu s ohledem na požadovanou 

přesnost vyhodnocení. Poloha stanovisek fotokomory se vypočítá z určených bodů, takže ji 

lze přizpůsobit dané situaci.  
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Během vyhodnocení je numericky obnoven chod paprsků v prostoru ve směru od 

snímku k objektu, čímž se získá transformační vztah mezi souřadnými systémy snímku 

a objektu. Každému bodu, který je zaměřený na snímcích, odpovídá jednoznačně právě 

jeden bod ve zvoleném souřadném systému. Tyto body je tedy potřeba postupně označit na 

minimálně dvou fotografiích, přičemž poloha bodů je dána průsečíkem protnutých 

paprsků. Ideální protnutí je pod pravým úhlem, což se v reálném případě podaří málokdy. 

Avšak pokud tento úhel klesne pod 10°, ovlivní to negativním způsobem přesnost onoho 

bodu, případně celého modelu. 

Poloha nově určených bodů je zpřesněna větším počtem snímků, avšak pokud není 

tento bod na některém snímku umístěn dostatečně přesně (příliš daleko od místa 

snímkování, zakryté prostory, špatný úhel protnutí apod.) zvýší se tím chyba celého 

tvořeného modelu. To znamená, že je potřeba vždy pečlivě zvážit, které snímky je vhodné 

použít, a které nikoli.  

Na konec na objektu geodeticky zaměříme jasně identifikovatelné vlícovací body. 

Tyto body jsou signalizovány přirozeně (ostré rohy, výstupky, přechody barev) nebo uměle 

(geodetické terčíky, které se dočasně umístí na objekt). Jejich počet se řídí tvarem 

a velikostí objektu. 

 

Obr. 4. Princip průsekové fotogrammetrie 
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4. Souřadnicové soustavy v pozemní fotogrammetrii 

V současnosti se ve fotogrammetrii obecně využívá dvou typů souřadnicových 

soustav. Jsou to souřadnicová soustava hlavní a pomocná. Mezi hlavní řadíme snímkové, 

modelové a geodetické souřadnicové soustavy. V pomocné souřadnicové soustavě se pak 

uvádí systém fiktivních snímkových souřadnic a v letecké fotogrammetrii systém 

snímkových souřadnic svislého snímku. 

 

Obr. 5. Souřadnicové soustavy: snímkové, modelové a geodetické 

 

• Soustava snímkových souřadnic (x
´
, z

´
, y

´
=-f) 

 

Ve snímkových souřadnicích je počátek souřadnicové soustavy z hlediska měření 

umístěn do středu snímku, který je dán spojnicí rámových značek. Snímkové souřadnice 

však měříme od hlavního bodu snímku. Nejsou-li tyto body vzájemně totožné, musíme 

zavést opravy o posun počátku souřadnicové soustavy. Osa x´ je vložena mezi vodorovné 

rámové značky a osa z´ je na ni kolmá v rovině snímku. Souřadnicová soustava je ještě 

doplněna o osu y´, která je kolmá k oběma osám a jejíž kladný směr je proti směru pořízení 

snímku. 
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Obr. 6. Soustava snímkových souřadnic 

• Soustava fiktivního snímku (xF
´
, yF

´
, zF

´
) 

Je pomocná souřadnicová soustava (dále jen ss), pro převod ze soustavy snímkových 

souřadnic do soustavy modelových souřadnic. V této soustavě odpovídá každému bodu 

také jiná obrazová vzdálenost zF
´ vzniklá z obecného snímku.  

 

• Soustava modelových souřadnic (x, y, z) 

Je pravoúhlá prostorová ss, která je připojená do měřítka. Tato soustava jednoznačně 

popisuje objekt. Směr os se volí shodně s výsledným geodetickým souřadnicovým 

systémem.  

 

• Soustava geodetických souřadnic (X, Y, Z) 

Tato soustava tvoří geodetický systém. Její souřadnice mohou být v S-JTSK nebo 

místní ss. 

 

4.1. Snímkové orientace 

Pro jednoznačné vyhotovení jakéhokoliv 3D modelu je potřeba znát jednak 

vlastnosti použitého fotoaparátu, tzv. prvky vnitřní orientace, znát musíme rovněž polohu i 

směry natočení pořízených snímků, tzv. prvky vnější orientace. 

4.1.1. Prvky vnitřní orientace 

Prvky vnitřní orientace jsou vlastnosti, určující geometrii paprsků uvnitř 

fotokomory. Tzn. polohu středu výstupní pupily, kdy za vstupní nebo výstupní pupilu 

označujeme obraz clonky objektivu, který je vytvořen předmětovou nebo obrazovou částí 

objektivu. Definují velmi přesně polohu středu promítání (výstupní pupily) vzhledem 

k rovině snímku a umožňují rekonstruovat svazek paprsků, který v okamžiku expozice 

vytvořil měřický snímek. [7] 
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Obr. 7. Prvky vnitřní orientace 

 

• Hlavní snímkový bod (H) 

Je definován jako průsečík roviny snímku s osou záběru, která je na tuto rovinu kolmá. 

V ideálním případě je tento bod totožný se středem snímku. Obvykle však dochází 

k odchylkám ve směru obou os (dx, dz), které je potřeba určit. 

 

• Konstanta fotokomory (f) 

Je to vzdálenost od hlavního bodu snímku ke středu výstupní pupily.  

 

• Distorze (zkreslení) 

Jedná se o zkreslení způsobené vadou čoček. Dělí se na radiální a tangenciální. 

Zkreslení se zvětšuje od středu ke kraji snímku. 

 

4.2.1. Prvky vnější orientace 

Tyto prvky určují polohu středu vstupní pupily objektivu měřické komory 

v souřadnicovém systému a orientaci osy záběru vzhledem k referenčnímu systému. Blíže 

je situace zobrazena na obrázku č. 4. Hodnoty těchto prvků musíme znát pro každý 

snímek. V pozemní fotogrammetrii se jedná o:  
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• Geodetické souřadnice středu vstupní pupily (X0, Y0, Z0,)  

• Úhly natočení (rotace) osy záběru vzhledem k jednotlivým osám geodetické ss 

(ϕ,ω,χ). 

 

Tyto prvky se vypočítají během tvorby vlastního modelu. Vzhledem k šesti 

neznámým je potřeba pro jejich jednoznačné určení znát minimálně 6 identických bodů. 

Při větším počtu bodů se jejich hodnoty zpřesní. [7] [15] 

 

4.2. Transformace souřadnic v rovině 

V úvodu této kapitoly je pojednáno o souřadnicových soustavách, které se užívají 

ve fotogrammetrii. Málokdy však vystačíme s jedinou vztažnou soustavou. Je tedy potřeba 

nalézt příslušný transformační klíč, na jehož základě uskutečníme převod souřadnic 

z jednoho systému do druhého. Případů, které mohou nastat, je mnoho, takže výběr 

příslušné transformace je ryze individuální záležitostí. Vždy je potřeba v  prvé řadě 

vycházet z požadavků, na co má být použita, dále také ke zkreslení, měřítku, její složitosti, 

počtu známých identických bodů, aj. V níže uvedených podkapitolách jsou stručně 

uvedeny základní vlastnosti nejdůležitějších transformací, používaných ve fotogrammetrii 

a jejích příbuzných oborech. [4] 
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Obr. 8. Ukázky výsledků jednotlivých transformací  

4.1.2. Shodnostní transformace 

Jedná se o nejjednodušší typ transformace, kdy máme dvě kartézské souřadnicové 

soustavy (X, Y a x, y) o různých počátcích, jejíž osy jsou vzájemně pootočené o úhel α. Pro 

její uskutečnění musíme kromě tohoto úhlu znát také souřadnice počátku (X0, Y0) 

v souřadnicové soustavě, do níž má být tato transformace provedena. Měřítko se nemění. 

Jedná se tedy jen o dva posuny a jedno otočení. (X, Y a x, y). Je ekvidistantní, konformní 

i ekvivalentní. Její rovnice má tvar: 
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Obr. 9. Shodnostní transformace v rovině 
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4.2.2. Podobnostní transformace 

Podobnostní transformace je stejná jako shodnostní, liší se jen změnou měřítka, 

které je dáno tzv. měřítkovým (podobnostním) faktorem (m). Stejně jako u předchozí 

transformace nedochází ke zkreslení délek, úhlu ani ploch. Její nejčastější využití je 

v geodetických aplikacích. Vzhledem k analogii se shodnostní transformaci je její vztah:   

 

 

 

 

 
Obr. 10. Podobnostní transformace v rovině 

 

4.3.2. Afinní transformace 

Tato transformace závisí na dvou posunech, jednom otočení o úhel α, deformaci 

(nekolmosti) osami, kterou vyjadřuje úhel β, změně měřítka ve směru osy x (mx) a ve 

směru osy y (my). Vzhledem k šesti prvkům musíme znát minimálně 3 identické body. 

Provádí se podle vztahu: 
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Obr. 11. Afinní transformace v rovině 

 

4.4.2. Bilineární transformace  

Tuto transformaci získáme rozšířením afinní transformace o 1 smíšený člen. Pro její 

realizaci je potřeba alespoň 4 identických bodů, jelikož má 8 prvků. Její využití sahá do 

mnoha různých oborů. Konkrétně ve fotogrammetrii se s ní můžeme setkat u réseau 

komor. Ještě častěji se používá v DPZ při transformaci obrazu do mapy.  

 

4.5.2. Polynomická transformace  

V případě transformací vyšších řádů hovoříme nejčastěji o tzv. polynomické 

transformaci n-tého stupně. Jejím zvláštním případem je afinní transformace (pro n=1). Pro 

její úspěšné provedení potřeba rovnoměrného rozložení identických bodů po celé 

transformované oblasti. Jejich počet závisí na stupni této transformace. Obecně platí, že 

čím vyšší stupeň, tím více bodů je zapotřebí. Pro 2. stupeň je to minimálně 6 identických 

bodů. Uplatnění lze najít např. v kartografii, při tvorbě fotoplánů nebo v DPZ na odstranění 

deformací obrazu. 

 

4.6.2. Projektivní (kolineární) transformace 

Projektivní transformací nazýváme středové zobrazení mezi dvěma rovinnými ss. 

To znamená, že všechny projekční přímky procházejí jedním bodem (středem), který se 

nazývá projekční centrum. Na rozdíl od afinní transformace se nezachovává dělící poměr, 

nýbrž jen dvojpoměr délkových úseků mezi body, které leží na jedné přímce. Stejně tak se 
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nezachovávají délkové, úhlové ani plošné poměry. Naopak je zachována přímočarost 

(linearita). Aby ji bylo možno realizovat, jsou zapotřebí nejméně 4 identické body. Pro 

fotogrammetrii je projekce nezbytná, neboť každý snímek představuje středový průmět 

fotografovaného objektu.  

 

Obr. 12. Projektivní transformace 

 

4.3. Transformace souřadnic v prostoru 

Tyto transformace se nejčastěji používají pro převody mezi souřadnicemi 

modelovými (x, y, z) a geodetickými (X, Y, Z), tzn. například pro absolutní orientaci 

daného objektu nebo více objektů. Stejně jako u rovinných ss se jedná o změnu měřítka 

(M), posun a pootočení daného modelu. Avšak vzhledem ke složitějšímu trojrozměrnému 

prostoru bude složitější i matice rotace (R), jejíž odvození si ukážeme v následující 

kapitole. Platí tedy analogický transformační vztah:  
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4.4. Rotace v prostoru 

Každá souřadnicová soustava používaná v trojrozměrném prostoru má vždy 3 osy, 

které jsou na sebe kolmé. Máme-li tedy popsat natočení měřického snímku vzhledem k této 

soustavě, musíme vyjít z natočení vzhledem ke každé souřadnicové ose zvlášť. Tyto rotace 
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jsou navzájem nezávislé. Vždy je potřeba zvolit, která osa je primární, která sekundární 

a která terciární a určit matice všech tří rotací. 

 

4.1.4. Rotace kolem primární osy (osa x´) 

Proložíme-li osu x´ snímkové ss osou xF´ fiktivní ss, můžeme provést shodnostní 

transformaci této fiktivní ss do snímkové ss v rovině yF´zF´. Tato rotace je dána vztahem: 
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Tento vzorec vychází z rovinných transformačních rovnic. 

 

Obr. 13. Rotace kolem primární osy x o úhel ω 

 

4.2.4. Rotace kolem sekundární osy (osa y´) 

Stejně jako u předchozí rotace ztotožníme sekundární osu y´ s osou yF´ a rovněž 

provedeme transformaci do snímkové souřadnicové soustavy, pomocí matice: 
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Obr. 14. Rotace kolem sekundární osy y o úhel ϕ 

 

4.3.4. Rotace kolem terciární osy (osa z´) 

Rotaci kolem terciární osy provedeme obdobně způsobem jako u ostatních os, 

přičemž opět použijeme matici rotace kolem této osy.: 
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Obr. 15. Rotace kolem terciální osy z o úhel κ 
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4.4.4. Celková rotační matice 

Celkové natočení snímku určuje rotační matice Rωϕκ, která je dána součinem matic 

rotace kolem jednotlivých souřadnicových os. Platí tedy: 

 

κϕωωϕκ RRRR ⋅⋅=  
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Pokud zvolíme jinou souřadnicovou osu za primární, změníme tím pořadí násobení 

těchto matic tak, že na prvním místě bude matice rotace kolem primární osy, další v pořadí 

kolem sekundární osy, a nakonec kolem terciární osy.  
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5. Digitální fotografické komory 

 

Digitální fotoaparáty pořizují digitální obraz, který je složen z obrazových bodů 

(pixelů), které vzniknou odečtením hodnot charakterizujících množství záření dopadajícího 

při expozici na jednotlivé detektory na obrazovém snímači. Detektory jsou na snímači 

umístěny v matici a jejich poloha je tak jasně daná. Tyto fotoaparáty mohou být opatřeny 

objektivy s pevnou ohniskovou vzdáleností, nebo objektivy typu „zoom“ s proměnitelnou 

ohniskovou vzdáleností. Ve druhém případě dochází ke značné distorzi obrazu.  

Má-li být tato komora použitá pro fotogrammetrické účely, je potřeba vědět, s jakou 

ohniskovou vzdálenosti byly pořízeny měřické snímky. Toho lze dosáhnout tak, že se před 

snímkováním vypne zoom a nastaví zaostření na nekonečno, pokud toto fotoaparát 

umožňujme. V jiném případě je nutné určovat vnitřní parametry pro každý snímek zvlášť, 

což se provádí výhradně u komory, které jsou primárně určeny jako neměřické nebo 

semiměřické (réseau komory). U měřických komor se předpokládá neměnnost těchto 

parametrů. 

5.1. Pozemní fotogrammetrické komory 

          Tyto komory lze rozdělit podle konstrukce a použití: 

 

• Komory s vodorovnou osou záběru - historické přístroje, využívaly skelné 

desky s nízkou citlivostí (např. fototeodolit). 

• Komory s naklonitelnou osou záběru - převážně komory typu UMK vyráběné 

v různých modifikacích. 

• Dvojité komory – přístroje s pevnou základnou, která je kolmá na osy záběru, 

čímž jsou sjednoceny prvky vnější orientace. 

• Speciální komory – přístroje upravené pro zvláštní účely (balistické, 

panoramatické, videokomory,) 

• Réseau komory (semiměřické komory) – před filmem je umístěná mřížka se 

sítí křížků o známé vzdálenosti, které se zobrazí na snímku. Tyto křížky určují 

snímkové souřadnice a deformace filmového materiálu. 
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• Neměřické komory – jsou komory, jež sice nejsou výhradně určeny pro 

měření, avšak pro jednodušší úlohy je lze použít (např. v blízké 

fotogrammetrii). Nemají z výroby stanovené prvky vnitřní orientace. 

• digitální komory – současné fotoaparáty, pořizující digitální fotografie. [7][11] 

5.2. Digitální fotoaparát SONY DSC - W50 

Pro pořízení všech snímků, potřebných pro tuto diplomovou práci, byl použitý 

kapesní digitální fotoaparát Sony DSC - W50.  

Technické údaje použitého fotoaparátu: 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Značka Sony DSC-W50 

Typ Digitální 

Typ snímače CCD, 1/2.5" 

Rozlišení 6 Mpix 

OBJEKTIV 
Ohnisková vzdálenost 6,3 – 18,9 mm 

Zoom 3x optický, 6x 
digitální 

FOTOGRAFIE 
Formát snímků JPEG, MPEG1 

Velikost snímků 

2048 × 1536, 
1632 × 1224, 
1280 × 960,  
640 × 480 

Paměťové médium Karta Memory 
Stick DUO 

BLESK 
Typ Vestavěný 

Režimy blesku Automatický, 
zapnut/vypnut 

Tab. 2. Nejdůležitější technické údaje použitého fotoaparátu [13] 

 
Obr. 16. Fotoaparát Sony DSC-W50 
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6. Programové vybavení 

Na vypracování této diplomové práce bylo potřeba nejrůznějšího softwarového vybavení. 

K vytvoření vizualizace 3D modelu zámku a detailu jeho okna byl využitý PhotoModeler 

verze 6. V tomto programu však nebylo možné vykreslit úplně vše, takže tato část byla 

exportována do AutoCADu, kde byla dokreslena zakrytá místa. Pro všechny použité 

výpočty byl zvolen Kokeš 6.70. 

 

6.1. PhotoModeler verze 6 

PhotoModeler je počítačový fotogrammetrický software umožňující 3D modelování 

a měření v celé řadě průmyslových odvětví na vysoké úrovni, jako je například: 

• Rekonstrukce nehod,  

• Zemědělství a lesnictví: Mapy porostů a osevní plány 

• Vodohospodářství: Mapování zátopových oblastí 

• Ekologie: Sledování znečištění 

• Doprava: Dokumentace dopravních nehod 

• Urbanismus 

• Archeologie a antropologie 

• Architektura 

• Film, video a animace 

• Strojírenství 

• a jiné [7]  

 

Slouží k bezdotykovému 2D a 3D měření objektů, kdy pracujeme na zásadách 

průsekové fotogrammetrie. Ve výsledku získáme velmi přesné, téměř realistické 3D 

modely snímaných objektů. Program byl vyvinut kanadskou firmou Eos Systém Inc., která 

je na trhu již od roku 1990. Jednotlivá odvětví nabízejí odlišná specifika softwaru, která 

PhotoModeler uspokojivě splňuje. 

PhotoModeler má úspěšné využití všude tam, kde jsou nutné 3D modely a měření z 

fotografií, a v mnoha oblastech, kde se vyžaduje vysoce přesné, bezkontaktní měření.  
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3D modely vyhotovujeme v souborech mnoha formátů, například BMP, CAL, JPG, MAC, 

PCT, PNG, PPM, PSD, SGI a dalších. Data mohou pocházet z digitálních fotoaparátů, 

nebo z převedených analogových fotografií, které jsou převedeny pomocí scaneru. 

Poslední verze Scaner umožňuje automatické vyhodnocení 3D modelu. 

 

6.2. AutoCAD verze 2012 

AutoCAD je grafický program firmy Autodesk, který je schopný 2D i 3D výstupů 

včetně vzájemného exportu a importu mezi ostatními programy. Je velmi často používaný 

v nejrůznějších technických odvětvích (stavebnictví, strojírenství, mapování…). První 

verze byla vyvinuta v roce 1982. [1] 

 

6.3. Kokeš  

Kokeš je geodetický software, který umožňuje zpracovávat geodetická data a 

vyhodnotit měření a výsledky z hodnot získaných v terénu. Disponuje řadou aplikací a 

funkcí, kterých se využívá v zeměměřictví a obsahuje také funkce pro tvorbu 

geometrických plánů, které odpovídají požadavkům Katastru nemovitostí. [3] 

 

6.4. Sketch Up 

Tento program nabízí velmi snadné kreslení modelů ve 3D bez jakýchkoliv dalších 

znalostí. Využíván je u architektů pro návrhy domů, vnitřního vybavení bytů, kreslení 

modelů a také ke kreslení celých měst. Umožňuje efektivní tvorbu 3D modelů objektů a 

disponuje řadou funkcí nutných pro práci v této oblasti. 
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7. Kalibrace fotokomory 

Před samotnou tvorbou 3D modelu je potřeba určit výše zmíněné prvky vnitřní 

orientace použitého fotoaparátu. Ty určíme pomocí jeho kalibrace. Existuje několik 

způsobů, jak ji provést. 

7.1. Kalibrační metody 

1. Laboratorní kalibrace – používá se minimálně a jen pro přesné měřické komory 

ve speciálních laboratořích. 

2. Kalibrace na olovnicové závěsy – umožňuje určit pouze zkreslení. Prostorové 

kalibrační pole je tvořeno soustavou závěsů olovnic, na nichž mohou být umístěny 

signalizované body  

3. Kalibrace „on – the – job“- v nejjednodušším případě se použije přenosný rám, 

který se umístí k objektu, jež máme snímkovat, přičemž body na něm umístěné 

slouží jako vlícovací body daného objektu. 

4. Simultánní kalibrace- kalibrační pole je umístěno na snímkovaném objektu, takže 

pořízení snímků, používaných pro vlastní vyhodnocení je totožné s pořízením 

snímků na kalibraci. To znamená stejné prvky vnitřní orientace pro kalibraci i pro 

vyhodnocení, což výrazně zvyšuje přesnost rekonstrukce objektu. Samozřejmě 

musí být dodrženy podmínky kalibrace.  

5. kalibrace pomocí testovacích polí - nejčastěji používaná metoda. Testovací pole 

může být buď rovinné, nebo prostorové. V této diplomové práci byla použita tato 

metoda, tudíž o ní bude zmíněno podrobněji.  

7.2. Podmínky při kalibraci pomocí testovacích polí 

• Kalibrační pole musíme umístit na rovnou bílou podložku, přičemž toto pole musí 

být hladké, nepokrčené a bez stínů. 

• Všechny snímky se musí pořídit se stejnou ohniskovou vzdáleností, se kterou bude 

snímkovaný i vlastní objekt, tzn., že nesmíme používat zoom a musíme mít 

vypnutý auto focus.  
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• Vždy snímkujeme s maximálním možným rozlišením, které nám daný fotoaparát 

umožňuje. 

• Musí co nejvíce vyniknout kontrast černé a bílé. 

• Testovacích polí musí pokrývat co největší plochu snímku. 

• Během kalibrace nesmíme vypínat fotoaparát. 

 

7.3. Postup kalibrace v programu PhotoModeler 6 

Pořídíme 8 snímků 100 bodového rovinného kalibračního pole formátů A3 a A1. 

Tzn. z každého stanoviska 1 snímek na šířku a 1 snímek na výšku objektivu. Všechny tyto 

snímky pořídíme ze čtyř stanovišť (ze všech stran) pod svislým úhlem 45° od kalibračního 

pole. Úplně stejným způsobem pořídíme i snímky 144 bodových rovinných kalibračních 

polí uvedených formátů, pouze s tím rozdílem, že na výšku objektivu pořídíme vždy 2 

snímky (každý otočený na jinou stranu od původního snímku na šířku). Celkem tedy 

vytvoříme 12 snímků. [5] 

 

 

   Obr. 17. Kalibrační pole 100 bodové [5] 

 

      Obr. 18. Kalibrační pole 144 bodové [5] 

Po načtení těchto fotografií do programu PhotoModeler verze 6. spustíme proces 

automatické kalibrace.  
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Obr. 19. Průběh automatické kalibrace fotokomory 

Během procesu kalibrace se zobrazuje počet nalezených testovacích kontrolních 

bodů na jednotlivých snímcích. Pokud nebudou správně dodrženy podmínky pořízení 

snímků testovacích polí, nemusí být některý z bodů nalezen nebo naopak může být za bod 

označen např. stín, takže se bude muset snímkování provést znovu. Po ukončení kalibrace 

lze její výsledky exportovat do formátu *.txt, nebo zobrazit v přehledné tabulce Camera 

Viewer, kterou lze kdykoliv vyvolat.  

 

Obr. 20. Výstup kalibrace fotokomory 
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Dále je možno zobrazit 3D pohled na testovací pole včetně stanovišť fotoaparátu 

při snímkování, případně snímky, čísla jednotlivých testovacích bodů, stanovisek, komory, 

aj.  

 

Obr. 21. Poloha fotoaparátu a testovacího pole při kalibraci 

 

 

Obr. 22. Zobrazení paprsků a kalibračních snímků testovacího pole 
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7.4. Vyhodnocení výsledků kalibrace 

Byly provedeny 4 kalibrace rovinných testovacích polí, jejichž výsledky jsou 

uvedeny v tabulce č. 3. Zároveň ke každé kalibraci byla určena i její kvalita. Konkrétně se 

jedná se o hodnotu Audit dialog, která určuje potenciální přesnost kalibrace. Nejlepší má 

hodnotu 5 a nejhorší 1. Celkovou chybu kalibrace uvádí bezrozměrná hodnota Total Error, 

která by měla být pokud možno co nejmenší a neměla by přesáhnout limit 1,5. Další 

významnou veličinou je procentuální pokrytí snímku. Doporučuje se minimálně 80%. Při 

výrazně menším pokrytí by výsledky kalibrace byly dostatečně přesné, jelikož 

k největšímu zkreslení dochází na okrajích snímku, což by se zde nemohlo projevit. 

Nicméně dosáhnout tak velkého pokrytí při dodržení všech zásad z podkapitoly 7.2 je 

celkem obtížné, takže některé kalibrace musely být provedeny opakovaně, než se podařilo 

dosáhnout doporučeného pokrytí. Posledními určovanými veličinami byla střední 

kvadratická chyba, jejíž mezní hodnota je 0,5 pixel a maximální zbytková (reziduální) 

chyba, jejíž hodnota nesmí překročit 1 pixel. 

 

100 bodové test. pole 144 bodové test. pole 
Prvky vnitřní orientace 

A1 A3 A1 A3 

Ohnisková vzdálenost 
(Focal Length) 

6,3406 mm 6,3023 mm 6,6354 mm 6,3352 mm 

X 2,8371 mm 2,8389 mm 2,9684 mm 2,8441 mm Poloha hlavního snímkového 
bodu (Principal Point) Y 2,1316 mm 2,1568 mm 2,2504 mm 2,1722 mm 

K1 1,579*10
-3

 1,827*10
-3

 1,454*10
-3

 1,712*10
-3

 
radiální 

K2 1,088*10
-4

 9,523*10
-5

 8,927*10
-5

 9,732*10
-5

 

P1 -3,658*10
-4

 -4,122*10
-4

 -3,260*10
-4

 -3,665*10
-4

 

Zkreslení 
(Lens Distortion) 

tangenciální 
P2 -2,180*10

-4
 -1,018*10

-4
 -8,720*10

-5
 -8,338*10

-6
 

 

Tab. 3. Srovnání výsledků kalibrací 

100 bodové test. pole 144 bodové test. pole 
Kvalita Kalibrace 

A1 A3 A1 A3 

Audit dialog 5 5 5 4 

Celková chyba 
(Total Error) 

1,079 1,208 1,659 1,196 

Pokrytí snímku 
(Photo Coverage) 

88% 86% 87% 90% 

Střední kvadratická chyba 
(Overall Residual) 

0,1329 pix 0,1487 pix 0,2140 pix 0,1537 pix 

Maximální zbytková chyba 
(Maximum Residual) 

0,5029 pix 0,5023 pix 0,8601 pix 0,6351 pix 

 

Tab. 4.  Kvality kalibrací z jednotlivých testovacích polích 
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Jak vyplývá z tabulky č. 4, jediným překročením mezní hodnoty byla chyba Total 

Error v případě 144 bodového kalibračního pole formátu A1. To bylo zřejmě způsobeno 

tím, že vzhledem k jeho rozměrům musely být jednotlivé snímky pořízeny z větší výšky, 

než tomu bylo u testovacích polí formátu A3. To mělo za následek zmenšení velikosti 

těchto bodů oproti velikosti, kterou mělo testovací pole se stejným počtem bodů, ale 

menšími rozměry. Navíc velikosti bodů 144 bodových testovacích polí mají skutečný 

průměr menší než body 100 bodových polí stejného formátu. Z toho lze jednoznačně 

dovodit, že ačkoli bylo označování těchto bodů zcela automatizované, nebylo možné 

dosáhnout takové přesnosti, jaké bylo dosaženo u ostatních polí. Vzhledem k hodnotám 

celkových chyb byla vybrána pro další práci kalibrace 100 bodového pole, formátu A1.  

8. Zásady pro pořízení měřických snímků 

V podkapitole 7.2 byly zmíněny podmínky při kalibraci pomocí testovacích polí, 

které je nutno dodržet, abychom dosáhli co nejlepších výsledků kalibrace. Obdobné zásady 

musíme dodržet i při pořizování snímků vlastního objektu. Nicméně jedná se o stavby 

mnohonásobně větší, takže tyto podmínky musíme přizpůsobit dané situaci. Znamená to, 

že všechny snímky musí být pořízeny se stejnou ohniskovou vzdáleností a maximálním 

možným rozlišením. Během snímkování nesmíme vypínat fotoaparát a všechny snímky 

musí být co nejvíce pokryty. Snímky se musí vzájemně překrývat, takže pro jejich pořízení 

se u menších staveb nejčastěji využívá metoda kruhu a u protáhlých staveb metoda dvou 

kruhů. Obě uvedené metody je nutné přizpůsobit rozměrům a tvarům dané stavby. [5] 

 

Obr. 23. Metoda kruhu 
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Obr. 24. Metoda dvou kruhů 

8.1. Pořízení měřických snímků zámku Kravaře 

Snímkování proběhlo dne 30. 3. 2011. Bylo vyfotografováno cca 60 měřických 

snímků, z nichž vzhledem ke tvaru objektu bylo následně vybráno 13, tyto byly dále 

využívány k dalšímu zpracování. Počasí bylo příznivé (jasno, teplota 15°C). Toto období 

bylo zvoleno jednak z důvodu příznivého počasí, ale také pro lepší viditelnost a dostupnost 

objektu, v jehož rozích jsou vysázeny stromy, toho času bez listí. Nicméně tyto stromy 

zakrývaly velké množství bodů, které jsou potřebné pro vyhodnocení. Díky tomuto faktu je 

překryv sousedních snímků v těchto místech zhoršený. Dalším negativním vlivem pro 

pořízení snímků byly zahradní úpravy v okolí zámku, jež znemožňovaly použití metody 

dvou kruhů, která by byla vzhledem k rozměrům stavby vhodnější, než použitá metoda 

kruhu. Na základě pouhých měřických snímků nelze vyhodnotit řadu míst na objektu 

(vnitřní část střechy přiléhající k atriu, či sokl v severní části zámku  - z důvodu stojících 

automobilů, aj.). Tyto části musely být zpracovány v programu AutoCAD.  

 

8.2. Pořízení snímků detailu okna   

Na objektu bylo zvoleno krajní okno v jižní části zámku v jeho dolní řadě. 

Vzhledem k umístění horní části okna ve výšce větší než 5m nad zemí, kdy se zde také 

vyskytují zakrytá místa (výklenky), nelze dokonale zachytit všechny body na okně. Tato 

situace byla řešena stejně jako v případě modelu zámku. K vyhodnocení detailu okna bylo 

pořízeno 5 měřických snímků.  
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Obr. 25. Detail okna 
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9. Geodetické zaměření 

Aby bylo možné výsledný 3D model připojit do měřítka, musíme znát skutečnou 

vzdálenost minimálně mezi dvěma body, které jsou určeny s velkou přesností, dobře 

identifikovatelné a dostatečně vzdálené. Tuto vzdálenost vypočteme z prostorových 

souřadnic těchto bodů, které vypočteme ze zaměřeného polygonového pořadu a pomocné 

geodetické metody (metoda rajónu, úhlové protínání, délkové protínání, aj.) Budeme-li 

znát souřadnice více bodů, můžeme porovnat délky určené geodeticky s délkami určenými 

fotogrammetricky. A z jejich rozdílů vypočítat přesnost 3D modelu. 

Pro zaměření daného objektu byly použity tyto pomůcky:  

 

• Totální stanice Leica TCR 307 (inv. číslo 23665). 

• Dva odrazné hranoly 

• Tři stativy 

• Sedm dřevěných kolíků 

• Pásmo 

• Svinovací metr (délka 5m) 

• Kladivo 

 

9.1. Měření polygonového pořadu 

Pro vyhodnocení celé úlohy byl zaměřen uzavřený polygonový pořad v místní 

souřadnicové soustavě, pomocí trojpodstavcové soustavy. Tento pořad má šest vrcholů 

(4001- 4006). Z praktických důvodů byl navíc doplněn jedním pomocným bodem, který 

byl určen metodou rajónu (bod č. 5001). Za počátek této soustavy byl zvolen první bod 

č. 4001 a osa x směřovala do koncového bodu 4006. Souřadnice bodu 4001 byly stanoveny 

y=500, x=1000, z=200. Vodorovné úhly byly měřeny v jedné měřické skupině, kdy při 

každém zacílení byla zároveň změřena zenitová vzdálenost a šikmá délka, která byla ihned 

přepočtena na vodorovnou. Po výpočtu polygonového pořadu byly určeny všechny tři 

souřadnice těchto bodů v místní souřadnicové soustavě.  
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9.2. Zaměření vlícovacích bodů 

Ze všech polygonových stanovisek bylo rovnoměrně na celém objektu zaměřeno 

celkem 21 vlícovacích (referenčních) bodů, jejíž souřadnice y a x byly určeny metodou 

rajónu a výšky trigonometricky. Každý referenční bod byl zaměřen vždy ze dvou 

sousedních stanovisek, aby byla zajištěna jeho kontrola. Označení každého referenčního 

bodu je psáno ve tvaru „č.b.-stanovisko“ (např. 510 - 4002 znamená VB číslo 510 

zaměřeny ze stanoviska 4002). Výsledné souřadnice měřeného bodu jsou pak průměrem 

souřadnic určených z obou stanovisek. Vedle toho bylo zaměřeno 15 podrobných bodů 

(rohů), které udávají půdorys objektu. Během měření byl veden měřický náčrt, jehož 

podkladem je katastrální mapa v měřítku 1:1000 a do něhož byly zakresleny polygonová 

stanoviska i podrobné (lomové ) body stavby. Tento náčrt je obsahem přílohy č. 6. 
 

9.3. Totální stanice Leica TCR 307 

Přístroj je určen pro jednoduché geodetické a vytyčovací práce. Je vybaven 

bezodrazným modulem pro bezodrazné měření délek, laserovou olovnicí a také nekonečné 

ustanovky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27. Totální stanice Leica TCR 307 
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DALEKOHLED 
Zvětšení 30x 

Nejmenší vzdálenost 
záměry 1,7m 

Zorné pole 1°30' 

MĚŘENÍ ÚHLŮ 
Gony (400 gon) 

Stupně šedesátinné 
(360°) 

Stupně setinné (360°) 

Jednotky 

Military (6400 mil) 

Přesnost odečítání 2 mgon 

Nejmenší zobr. jednotka 0,5 m gon 

UROVNÁVACÍ PARAMETRY 
Citlivost krabicové libely 6'/2 mm 

Citlivost elektronické libely 20'/2 mm 

Přesnost laserové olovnice 0,8mm/1,5m 

Kompenzátor Dvojosý, kapalinový 

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

VNITŘNÍ PAMĚŤ 
Maximální počet souřadnic 7000 

 

Tab. 5. Technické údaje o totální stanici TCR 307 [18] 
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10. Tvorba modelu v programu PhotoModeler verze 6. 

Pro vytvoření prostorového modelu daného objektu v programu PhotoModeler je 

potřeba postupně projít několika na sebe navazujícími kroky, které následně budou blíže 

popsány. [12] 

10.1. Založení nového projektu 

Nejprve přeneseme pořízené měřické snímky z fotoaparátu do počítače a tam do 

zvláštní složky uložíme ty, které mají být použity pro další práci. Založíme nový projekt, 

do kterého tyto snímky importujeme (postup stejný jako při kalibraci). Poté nastavíme 

vybranou kalibraci, kterou budeme používat pro naši práci. 

10.2. Idealizace snímků 

Pro dosažení vyšší přesnosti je potřeba eliminovat zkreslení objektivu a ztotožnit 

hlavní snímkový bod se středem snímku (průsečíkem rámových značek). Toho docílíme 

pomocí tzv. idealizace snímků. Jedná se o změnu velikosti obrazu v obrazových bodech. 

Určitou nevýhodou tohoto převzorkování však je určitá ztráta detailu na fotografiích. 

Veškerá další práce se provádí jen s takto upravenými snímky, které mají za názvem 

připsáno „_ideal“. 

10.3. Referencování bodů 

Nyní musíme všechny používané snímky navzájem zorientovat. To provedeme tak, 

že vždy na minimálně třech fotografiích označíme alespoň 6 identických bodů, které jsou 

dobře identifikované a jejichž osy záběrů svírají vhodný úhel, jak již bylo poznamenáno 

v kapitole č. 3.1. Pokud je snímek zorientovaný, objeví se v okně Photo List na tomto 

snímku v pravém horním rohu symbol fotoaparátu. Toto provedeme na všech snímcích, 

přičemž na některých snímcích může být zapotřebí více identických bodů. 

10.4. Výpočet 

Po označení těchto bodů spustíme proces výpočtu. Tímto procesem se vyrovnají 

svazky paprsků z jednotlivých snímků a zároveň se vypočítá chyba Total Error, která 
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vypovídá o kvalitě dosud vytvořeného modelu. Tento výpočet je potřeba provádět 

pravidelně po určitém počtu referencovaných bodů, abychom včas předešli hrubým 

chybám. Tato bezrozměrná chyba by neměla přesáhnout hodnotu 1. Všechny body lze 

vidět v okně 3D View, pokud je jejich zobrazení zapnuto. Navíc je možné ke každému 

bodu zobrazit elipsu chyb, která charakterizuje jejich přesnost. Čím blíže se tato elipsa 

podobá kružnici, tím je bod určen přesněji.  

 

 

 

Obr. 27. Výpočet chyby „Total Error“ 

 

Obr. 28. Elipsy chyb (ukázka) 

10.5. Spojování bodů 

Po vytvoření bodů přejdeme k jejich vzájemnému propojování. Vzhledem 

k architektonickému řešení zámku, nelze vystačit jen s úsečkami, nýbrž je potřeba vykreslit 

také oblouky, kružnice, elipsy, apod. O tom všem bude níže zmíněno. 
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10.1.5. Spojování pomocí linií  

V případě rovných čar (úseček) používáme obvykle funkci Mark lines mode, která 

spojuje vždy 2 referencované body. Po jejím zapnutí se kurzor myši změní na symbol 

úsečky, kterým klikneme na počáteční a poté na její koncový bod. Není přitom podmínkou, 

aby oba tyto body ležely na jednom snímku. Avšak pokud budou, objeví se na všech 

fotografiích, kde tyto oba body leží, takže je zde patrné, že úsečka byla nakreslena. Vždy 

však bude zobrazena v okně 3D View, pokud budou zapnuty linie, resp. importované linie. 

Jinou možností kreslení úsečky jsou hrany (Mark Edges Mode), což představuje kreslení 

rovných čar bez připojení na referencované body, takže jejich kreslení nemá vliv na chybu 

total error. Tvorba této linie spočívá v jejím nakreslení na minimálně dvou snímcích, které 

jsou mezi sebou vhodně natočeny. Následně se tato linie kurzorem označí na jednom 

z těchto snímků a dále s přidržením klávesy Shift i na dalších snímcích, na nichž se 

nachází. Poté provedeme její referencování. Pokud tyto snímky nebudou vhodné, tato čára 

se ve 3D View nemusí zobrazit.  

10.2.5. Spojování pomocí křivek 

  V případě oblouků, kružnic, elips, atd. použijeme funkci křivky (Mark Curves 

Mode). Princip je stejný jako v případě Mark Edges Mode, avšak zde se jedná o křivku, 

kterou opisujeme oblé tvary na snímcích. Jedná se vlastně o vkládání mezibodů, kterými 

tato křivka prochází jako hladká linie. Nejpřesnější je v případě více zaoblených tvarů 

(elipsy, vlnovky), méně přesná je při tvorbě oblouků s větším poloměrem. Opět velmi 

důležitý je úhel mezi fotografiemi. V případě příliš malého úhlu nebo špatné viditelnosti 

bodu na některém ze snímků je pak v 3D View vidět značné deformace, které lze upravit 

posunutím vložených mezibodů nebo použitím vhodnější kombinace snímků. Použijeme-li 

pro zhotovení této křivky větší počet snímků, výrazně přibude počet možných kombinací, 

tudíž i volba té nejlepší bude daleko více náročnější.  

10.3.5. Dokreslení zakrytých oblastí v programu AutoCAD 

Máme-li na daném objektu zakryta místa, které nebylo možno zobrazit na 

měřických snímcích, nemůžeme je ani vymodelovat ve PhotoModeleru. Musíme tedy tento 

model exportovat do výměnného formátu, např. *.dxf . Následně tento soubor otevřeme 

v jiném grafickém programu, v našem případě AutoCADu a dokreslíme zbytek. Po 
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vykreslení opět uložíme do tohoto souboru, který importujeme zpět do PhotoModeleru a 

uložíme. Z důvodu nedostatečné kompatibility mezi oběma uvedenými programy nebylo 

možné provést toto dokreslení na kupoli a věžičkách v jižní částí zámku.  Tyto části byly 

v drátovém modelu znázorněny pouze schématicky.  

10.6. Volba souřadnicového systému a měřítka 

 

Po úspěšném vytvoření 3D modelu, bylo potřeba nastavit jeho natočení, čehož bylo 

docíleno vložením pravotočivé souřadnicové soustavy. Její počátek byl zvolen v bodě č. 

2375. Osa x směřovala do bodu č. 1861 a osa y do bodu č. 1125. Z-ová osa je kolmá 

k oběma těmto osám.  

 

 

 

 

 

Obr. 29. Připojení modelu do měřítka 
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Obr. 30. Definice souřadnicového systému 

 

Poté byl objekt připojen do měřítka (doposud byly jako jednotky použity pixely), 

aby všechny na něm odměřené délky odpovídaly skutečnosti. Pro tento účel byly vybrány 

dva vzájemně nejvzdálenější vlícovací body, jejichž souřadnice byly určeny z měřeného 

polygonového pořadu. Jsou to body č. 502 a 505. Jejich vzdálenost je 44,976m. 

10.7. Připojení textur 

V této fázi je již vytvořen drátový 3D model zámku. Nyní má být vytvořen model 

potažený texturami. Každá textura byla použita z nejvhodnější fotografie. Avšak vzhledem 

k zakrytým místům, jako jsou např. části střech, nelze některé z nich použít, a jsou tedy  

nahrazeny barevnými výplněmi.  
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11. Kvalita a přesnost 3D modelu  

Jak již bylo zmíněno v podkapitole 10. 4., kvalitu výpočtu referencovaných bodů, 

a tedy i celého modelu, lze zjistit kdykoliv, pomocí hodnoty Total Error. Ta je však 

bezrozměrná a tudíž nic nevypovídá o přesnosti modelu. Je to pouze kvalitativní veličina. 

Kvantitativní informaci o modelu nám udává jeho přesnost, která je daná jeho střední 

chybou. Tu určíme z vlícovacích bodů, které byli geodeticky zaměřeny. 

11.1. Kontrola kvality 

Výsledná kvalita modelu (velikost hodnoty „Total Error“) závisí na: 

• Kvalitě kalibrace 

• Technických možnostech použitého fotoaparátu (prvky vnitřní orientace, rozlišení 

snímků) 

• Poloze stanovisek fotokomory při snímkování (úhel protnutí os záběrů a vzdálenost 

od objektu) 

• Přesnosti označení identických bodů na jednotlivých snímcích 

• Volbě použitých snímků pro zobrazení konkrétního bodu 

 

V případě tohoto modelu po jeho dokončení je hodnota Total Error 0,329, přičemž mezní 

hodnota je 1,000.  

11.2. Vyhodnocení přesnosti 

V podkapitole 9.2 bylo pojednáno o zaměření 21 vlícovacích bodů na daném 

objektu. Dále byly určeny jejich geodetické souřadnice a z nich vypočteno 40 vzdáleností 

po celém jeho obvodu. Tyto vzdálenosti jsou považovány za referenční. Následně byly 

odměřeny stejné vzdálenosti na modelu, připojeném do měřítka, které se následně odečetly 

od referenčních délek. Každý takovýto rozdíl představuje skutečnou chybu délky (ε), která 

slouží pro výpočet střední chyby prostorového modelu, použitím vzorce:  

[ ]
n

m
εε

±=  

kde, n je počet vzdáleností.  V našem případě je tato střední chyba m=±0,027m. 
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12. Tvorba detailu okna 

Při tvorbě 3D modelu okna, které bylo vybráno jako detail části zámku, bylo 

postupováno stejně jako v případě hlavního modelu, což bylo podrobně popsáno v kapitole 

10. Vzhledem k možnosti pořídit snímky jen z jedné strany a v nevýhodné poloze vysoko 

nad úrovní země, byla hodnota Total Error 0,417, tedy mírně horší než v případě modelu 

zámku. Z těchto důvodů nebylo možné vyhodnotit. Kalibrace byla použita stejná jako 

v předchozím případě a rovněž z důvodu zakrytí bylo potřeba dokreslit určitá místa 

v AutoCadu. A to zejména část suprafenestry (nadokenní římsy) nebo zadní část parapetu. 

Dále bylo provedeno připojení do souřadnicové soustavy s počátkem v bodě č. 81. 

Z tohoto bodu vychází osa x do bodu č. 85 a osa y do bodu 89. Pro připojení do měřítka 

byla použita vzdálenost mezi body č. 85 a 89, která činí 3,966m. Textury byly v naprosté 

většině použity původní, avšak ve zmíněných zakrytých místech byly vyplněny vhodnou 

barvou.  

 

 

 

 

Obr. 31. Drátový model detailu okna  Obr. 32. Model detailu okna s připojenými texturami 
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13.  Závěr 

Cílem diplomové práce bylo vyhotovit 3D model zámku Kravaře. Tento cíl se 

povedlo naplnit. Byl vytvořen  3D model včetně detailu jednoho okna ve spodní řadě na 

jihozápadní straně. Z kapacitních důvodů použitého hardware a náročným požadavkům na 

software byly zhotoveny celkem 2 modely. První je drátový a je složen jen z linií a křivek, 

jsou na něm podrobněji zobrazeny okna a sloupy. Druhý model je potažený texturami, 

které pokrývají větší oblasti, takže není nutné natolik podrobné zobrazení pomocí čar.   

Oba vytvořené modely byly vytištěny na kancelářský papír formátu A3 ze všech 

čtyř pohledů a jsou součástí přílohy č. 10 a 11. Z modelu, který je potažený texturami, byla 

vytvořená video animace, která je obsahem přiloženého CD nosiče. Tento model je možno 

zhlédnout také na www.pro370.estranky.cz 

Nejprve byly pořízeny 4 kalibrace použitého fotoaparátu SONY DSC W-50  

a z nich vybrána ta nejlepší. Ta byla získána ze stobodového testovacího pole formátu A1. 

Její celková chyba „total error“ činí 1,079. Mezní hodnota je 1,500. Bylo tedy možno ji 

použít. V další části bylo provedeno snímkování daného objektu. Z pořízených fotografií 

bylo pro další použití vybráno třináct na vytvoření zámku a pět pro tvorbu detailu okna. 

Tyto snímky byly idealizovány a dále použity pro výpočet bodů a jejich spojení pomocí 

linií a křivek. Nedostupná místa byla dokreslena v AutoCADu. Po uzavření všech ploch 

byl objekt i detail okna potažen texturami a vložen do souřadnicového systému. Kromě 

toho byl zámek geodeticky zaměřen totální stanicí TCR 307, a to pomocí uzavřeného 

polygonového pořadu o 6 stanoviskách a jednoho pomocného bodu (rajónu). Z nich bylo 

pomocí metody rajónu zaměřeno 15 bodů pro sestrojení půdorysu stavby a 21 dobře 

identifikovatelných vlícovacích bodů, jejichž prostorové souřadnice sloužily pro určení 

referenčních délek. Nejdelší z nich byla použita pro připojení modelu do měřítka. 

Ostatních 40 bylo využito pro srovnání s délkami určenými fotogrammetricky, na základě 

nichž byla vypočtena střední chyba celého modelu m=±0,027m. Kvalita tohoto modelu 

udaná hodnotou total error je 0,327. Veškeré výpočty jsou uvedeny v přílohách. 
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