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Anotace 

 

V diplomové práci se zaobírám problematikou vytvoření 3D modelu a 2D měřické 

dokumentace městský radnice v Bardějově. Z počátku jsem popsal problematiku 

průsekové fotogrammetrie a následně cely postup vytvoření 3D modelu. Ve druhé části 

sem se věnoval jednosnímkové fotogrammetrií, výsledkem, který je vektorový výkres a 

fotoplán fasády radnice. Součástí práce je i geodetické zaměření objektu a vyhodnocení 

přesností obou metod. 

 

Klíčová slova: Fotogrammetrie, 3D model, PhotoModeler scanner, 2D, TopoL pro 

Windows 

 

Annotation   

The Diploma Thesis deals with the issue of creating 3D model and 2D model surveying 

documentation of the city hall in Bardejov. In the beginning I described the issue of 

intersection photogrammetry and then the whole procedure of creation of creating 3D 

model. In the second part I dealt with the one photogrammetric solution, resulting in a 

vector drawing and photoplan of the hall facade. The work also includes geodetic 

surveying of the object and evaluation accurancy of both methods. 

Keywords: Photogrammetry, 3D model, PhotoModeler Scanner, 2D, TopoL for Windows 
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1. Úvod 
 

Fotogrammetrie je vědním oborem geodézie a kartografie, která se zabývá zpracováním 

měřických snímků. Značné uplatnění má při vytvoření komplexní dokumentace skutečného 

stavu objektů, která je vyžadována při dokumentaci památkových objektů anebo při jejích 

rekonstrukcích.   

V mojí diplomové práci se zaobírám vytvořením 3D modelu městský radnice v Bardějově 

metodou průsekové fotogrammetrie a tvorbou digitálního fotoplánu jižní fasády radnice 

s vektorovou kresbou.  

Zpočátku je popsaná průseková fotogrammetrie a celý postup vytvoření 3D modelu 

v programu PhotoModeler 6. Součástí je i vyhodnocení přesnosti 3D modelu a proto bylo 

nutné i geodetické zaměření budovy.  

Využití jednosnímkové fotogrammetrie je hlavně při tvorbě fotoplánů objektů s nepříliš 

hloubkově členitými fasádami. Pro zpracování digitálního fotoplánu jsem použil softwar 

TopoL pro Windows 6.0 a vektorovou kresbu jsem provedl v programovém prostředí 

MicroStation V8. V závěru diplomové práce je i vyhodnocení přesnosti fotoplánu, které 

bylo podmíněno zaměřením vlícovacích bodů. Na geodetické zaměření městský radnice 

jsem použit elektronický tachymetr Leica TCR 307, který mi zapůjčila VŠB – TUO.   
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2. Fotogrammetrie 

Fotogrammetrie se řadí mezi vědní obory, které získávají informace o 

předmětech na základě exaktního měření. 

Je to 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 (K. Pavelka 1998). 

 

Základem fotogrammetrie je měřický snímek, který je prostředkem na nejspolehlivější a 

nejrychlejší zobrazení přirozených i umělých předmětů na zemském povrchu.  

 

Cílem fotogrammetrie je převést informace z centrální projekce snímku na ortogonální 

projekci (např. půdorys, nárys, profily atd.). Můžeme toho docílit různými metodami nebo 

různými grafickými, optickými, mechanickými a analytickými prostředky. Tímto 

způsobem nahradíme měření na snímcích přímým měřením v terénu nebo na objektech.   

 

3. Vývoj fotogrammetrie 

Vývoj fotogrammetrie byl ovlivněn především vynálezem fotografie, jemné mechaniky, 

optiky, elektroniky, letectva, fotochemie, stereoskopie a  výpočetní techniky. Každé 

vývojové období je charakterizováno nástupem nové metody.  

 

Počátky fotogrammetrie vedou do doby ještě před vynálezem fotografie, kdy se pracovalo 

s obrázky, kreslenými volnou rukou. Tato metoda byla označována jako ikonometrie.  

 

Po vynálezu fotografie se začala používat průseková fotogrammetrie. Její princip spočívá 

v protínaní paprsků vpřed a vynalezl ji francouzský důstojník Aime Laussedat. Od roku 

1851 využíval  tyto fotografické snímky na vyhotovovaní plánů a map. 
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Obr. 3.1 Fotogrammetrický plán.[Ing.Wesserle V. , fotogrametria 1] 

 

V roce 1901 byl položen základ stereofotogrammetrie, kdy byl zkonstruován první 

vyhodnocovací přístroj stereokomparátor. Později byl vynalezen stereoautograf, který byl 

tehdy považován za vrchol analogového vyhodnocování.  

 

Vynález letadla vedl k vývoji letecké fotogrammetrie, protože dosud se snímky z nadhledu 

dělaly pomocí balónu. Rozvojem letectva, letecké fotogrammetrie, vědy a techniky se 

vyvíjely i fotografické a vyhodnocovací přístroje včetně  metod.    

 

1. Období: Do r. 1900 – průseková metoda 

2. Období: Od r. 1900 do r. 1960 – analogová fotogrammetrie 

3. Období: Od r. 1960 do r. 1980 – analytická fotogrammetrie 

4. Období: Od r. 1980 až dodnes – digitální fotogrammetrie  

 

4. Rozdělení fotogrammetrie 

Tradiční fotogrammetrie vychází z fotografického záznamu. Fotografický záznam lze 

provádět klasicky formou analogové světlocitlivé vrstvy (běžná fotografie), nebo digitálně. 

Pořízený obraz nebo-li snímek, slouží k zachycení okolní reality. Z polohy bodu na 
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měřicích snímcích lze odvodit tvar, velikost a umístnění předmětu měření v prostoru,určit 

vzájemnou prostorovou polohu jednotlivých bodů, vyhodnotit polohopis a výškopis apod. 

 

      Fotogrammetrii lze dělit: 

 

4.1 Podle polohy stanoviska, z něhož byl snímek pořízen: 
 

 Pozemní fotogrammetrie – Při této metodě je stanovisko nepohyblivé a umístněné na 

zemi. Snímky se lehce zpracovávají, při jejích tvoření máme čas i technické možnosti 

přesně geodeticky určit souřadnice stanoviska i prostorovou orientaci snímku. 

Nedostatkem této metody je, že se jednotlivé předměty měření mohou překrývat a 

snímek obsahuje značnou část nevyhodnotitelných oblastí. Vadou je i to, že přesnost 

měření v prostorové složce ubývá se čtvercem vzdálenosti. Pozemní fotogrammetrie je 

vhodná při objektech, které jsou přibližně ve stejné vzdálenosti (fasády domů, strmé 

břehy říčních koryt). 

 

 

 Letecká fotogrammetrie – Při pořizování snímku je stanovisko umístněno v letadle 

anebo v jiném pohybujícím se prostředku. Oproti pozemní fotogrammetrii se zobrazí 

značně větší plocha, ale nelze v okamžiku pořízení snímku určit dostatečně přesně  

prostorovou polohu snímku a pak i způsob jeho zpracování je složitější. Pořizují se 

přibližně kolmé snímky a tak je vzdálenost od místa fotografovaní k objektům 

přibližně stejná a tudíž je přibližně stejná i přesnost vyhodnocení. 

   

       Letecké snímky dělíme podle osy záběru na:  

 svislé  

 šikmé 

 vodorovné 
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Obr. 4.1 Rozdělení leteckých snímků [Dudoň J. letecká fotogrametria ] 

 

 Letecká fotogrammetrie se rozvíjí zaváděním zařízení GPS/INS, přímo při letu lze určovat 

prvky vnější orientace jednotlivých snímků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2 Schéma snímkového letu[Ing. Wesserle V. , fotogrametria 1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.3 Ortofotomapa [http://svf.uniza.sk/kgd/skripta/G2_Prednasky/Prez_LeteckaFotogrametria.pdf] 

http://svf.uniza.sk/kgd/skripta/G2_Prednasky/Prez_LeteckaFotogrametria.pdf
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Obr. 4.4 Mapa z letecké fotogrammetrie [http://www.sgs.edu.sk/HTML/letecfoto.htm] 

 

 Družicová fotogrammetrie – Vytvořením specializovaných družic, které se 

používaly ke tvorbě špionážních snímků vznikla družicová fotogrammetrie. Dnešní 

komerční družice dosahují rozlišení lepší než jeden metr. 

 

4.2 Podle počtu vyhodnocovaných snímků: 

 

 Jednosnímková fotogrammetrie – Nakolik tato metoda využívá pouze samostatné 

měřické snímky a můžeme měřit jenom rovinné souřadnice, lze jednosnímkovou 

fotogrammetrií  určit jen rovinné souřadnice předmětu měření, který je rovinný anebo 

blízký rovině. Uplatnění má v pozemní fotogrammetrii pří tvorbě fotoplánů rovinných 

objektů a také při letecké fotogrammetrii pro získaní polohopisné složky mapy 

rovinatého území. 

 Vícesnímková fotogrammetrie – Pokud s ní chceme dosáhnout 3D zpracovaní, je 

nutno mít nejméně dva vzájemně se překrývající se snímky, z jediného snímku lze 

určit pouze 2D souřadnice. Podmínkou je, aby předmět měření byl současně zobrazen 

na obou snímcích. Jeho prostorovou 3D polohu vypočteme ze snímkových souřadnic 

na obou snímcích. 

http://www.sgs.edu.sk/HTML/letecfoto.htm
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 Stereofotogrammetrie – V současní době je nejvíce využívanou metodou.  Používá 

k vyhodnocení stereoskopický vjem. Umělé stereoskopické vidění vzniká záměnou 

zorného pole přirozeného prostoru nakreslenými snímky tak, že levému oku 

přiřazujeme levý snímek a pravému oku pravý snímek. Při současném sledovaní 

snímek s  hlavními body H´, H´´ a jejich obrazy (H´), (H´´) se musí nacházet na  

přímce rovnoběžné s oční základnici. Splnění podmínek stereoskopického vidění 

nazýváme orientační snímek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5 Orientační  snímek při stereoskopickém vidění[http://svf.utc.sk/kfd/f] 

 

Pomůcky na stereoskopické vidění nazýváme stereoskopy. Umožňují oddělit konvergenci 

očních os při pozorovaní blízkých obrazů.  

  

 

Obr. 4.6 Čočkový stereoskop [http://svf.utc.sk/kfd/f]     Obr. 4.7 Zrcadlový stereoskop [http://svf.utc.sk/kfd/f] 
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4.3 Podle způsobu zpracovaní snímku: 

 

 Metody analogové – Vytváří analogický stav jako při vlastním snímkování a to 

mechanickou nebo optickou technologii. Snímky se vyhodnocují na jednoúčelových 

analogových přístrojích. Oproti digitální technologii to je zastaralá metoda, její 

uplatněni je zejména při archivních snímcích 

 

 Metody analytické 

 

- Analytické vyhodnocení obsahu snímku - Pro převod snímkových souřadnic do 

geodetického systému využíváme prostorovou transformaci. Na měření 

snímkových souřadnic slouží stroje typu komparátor. 

- Analytické vyhodnocovací stroje - Využívají konstrukci stereokomparátoru ve 

spojení s počítačem. Nejdříve je nutná orientace snímků, které jsou originální a 

následně jsou vypočteny transformační klíče. Za podmínky stereovidění se stroj 

nastaví na snímkové souřadnice, které se získají z modelových souřadnic 

 

                                 

Obr. 4.8 Pracovní stanice WorkStation[Dudoň J. , letecká fotogrametria ] 
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 Metody digitální – Pracují s digitální obrazovou informací, která je pomocí   

prostorové transformace uvedena do číselné formy. Digitální obraz se vyhodnocuje 

v počítači, který je vybaven vyhodnocovacím  SW. 

 

4.4 Podle záznamu výstupních hodnot fotogrammetrického vyhodnocení 

snímků 

 

 Grafické – Při tomto vyhodnocení je výsledek graficky zobrazován na kreslicím stole, 

připojeném k vyhodnocovacímu stroji. Při mapovaní tak přímo vzniká kartografický 

originál polohopisné případně i výškopisné složky mapy, ale nelze ho dál přímo 

zpracovávat výpočetní technikou a nelze ho kvalitně reprodukovat či editovat. 

 Číselné – Je to dnešní způsob vyhodnocení při kterém se automaticky registrují 

souřadnice jednotlivých bodů do paměti počítače. Výsledek má podobu vektorovou 

nebo rastrovou a můžeme ho přenášet, ukládat, editovat atd. 

 

4.5 Podle aplikace nebo specializace 

 

 Architektonická fotogrammetrie – Řeší zaměření jednoduchých nebo i složitých 

fasád budov. Výsledkem jsou prostorové souřadnice měřených bodů, vektorový 

výkres a zvláště cenným výstupem je fotoplán fasády 

 Stavební fotogrammetrie  

 Průmyslná fotogrammetrie 
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5. Aplikační oblasti fotogrammetrie 

 

Vývojem moderní technologie má fotogrammetrie stále větší spektrum uplatnění a to nejen 

v oboru geodézie a kartografie. Její současný vývoj je orientován výhradně k digitální 

fotogrammetrii.  

Stavebnictví 

Měření velkých stavebných konstrukci 

Měření deformací a posunů 

Měření potrubních a tunelových konstrukci 

 

Architektura a ochrana kulturního dědictví 

Měření fasád 

Dokumentace historických budov 

Měření přetvoření 

3D modely měst 

 

Automobilový, strojní a lodní průmysl 

Kontrola výrobních nástrojů 

Rezervní inženýrství 

Optické měření tvarů 

 

Letecký a kosmický průmysl 

Kontrola montáži 

Měření parabolických antén 

Prostorové simulace 
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6. Průseková fotogrammetrie 

 

Průsekovou fotogrammetrií využíváme při dokumentaci trojrozměrných objektů a je 

výhodná při objektech, které jsou hodně prostorově členité. Její řešení se podobá 

geodetickému protínání napřed a má dva kroky: 

 

 Eliminace chyb prvků vnitřní a vnější  orientace snímku 

 Analytické stanovení prostorových souřadnic 

 

Vyhodnocování průsekové fotogrammetrie vychází z principu určování bodů na několika 

fotografiích. Objekt je třeba snímat z několika úhlů a osy záběru snímků jsou 

konvergentní. 

 

 

  

 

 

 

 

Obr. 6.1 Schéma průsekové fotogrammetrie[Ing. Wesserle V. , fotogrametria 1] 

 

Na povrchu dokumentovaného objektu je třeba vytvořit síť několika bodů, které poslouží 

k usazení objektu do souřadnicového systému. V případě uměleckých děl jsou 

bezkontaktně (laserovou stopou) zaměřeny přirozené lícovací body, kterými mohou být 

rohy oken, stěn a jiné výrazné prvky objektů. Uměle signalizovanými body mohou být 
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předměty různě osazené na objektu a viditelné na snímcích. Ideální je, když máme každý 

lícovací bod zobrazen alespoň na třech snímcích a je potřebné mít na každém snímku 

alespoň 6 referenčních bodů, aby bylo možno snímky zreferencovat. Prostorovým 

protínáním určíme jejích polohu a takto určené body nám tvoři základ 3D modelu.   

 

 

 

Obr. 6.2 Vlícovací bod [Bitterer L. základy fotogrametrie] 

 

Nevýhodou průsekové fotogrammetrie je právě nutnost vidět referenční body na více 

snímcích. 

 

7. Princip vzniku fotogrammetrického snímku  

 

Fotogrammetrický snímek objektu je jeho centrální projekcí, přičemž středem promítání je 

střed objektivu a citlivá vrstva filmu je obrazovou rovinou. Pod fotogrammetrickým 

svazkem paprsků rozumíme všechny paprsky od předmětových bodů P1, P2, … procházející 

fotografickým objektivem a tvořící perspektivní obraz P´1, P´2, … na fotografické vrstvě. 

Přitom fotografický objektiv považujeme za střed promítání. Je nutno znát tvar a polohu 

fotogrammetrického svazku paprsků pro provedení centrální projekce na paralelní rovinu 

mapy. 

 

 

 

 

Obr. 7.1 Projekce mapy a snímku 
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7.1 Vnitřní orientace snímku 

Tvar fotogrammetrického svazku paprsků definuje vnitřní orientace snímky, kterou se 

vyjadřuje vztah projekčního centra k obrazové rovině.  

Mezi prvky vnitřní orientace snímku patří: 

 Souřadnice hlavního snímkového bodu H´ 

Hlavní snímkový bod představuje stopník kolmice spuštěné ze středu promítání na rovinu 

měřického snímku. Jeho polohu vyjadřují souřadnice (dx´, dz´) na pozemních měřických 

snímcích, nebo souřadnice (dx´ , dy´) na leteckých měřických snímcích. Při správně 

justované komoře je hlavní snímkový bod H´ v mezích přesnosti totožný se středem 

snímku M´ a osa záběru je totožná s optickou osou. [15 biťo] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.2 Grafické znázornění prvků vnitřní orientace snímku[HodačJ.PhD. , Fotogrammetrie a DPZ ] 

 

 Konstanta komory ck – Je to vzdálenost projekčního centra od hlavního snímkového 

bodu [15 biťo]. Její hodnotu získáme z rámových údajů snímku a je blízká ohniskové 

vzdálenosti f, protože měřické komory jsou trvale zaostřené na nekonečno 
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Obr. 7.3 Grafické znázornění konstanty komory[http://svf.utc.sk/kfd/f] 

 

 Zkresleni objektivu – Tenhle parametr mívají fotogrammetrické objektivy tak malý, 

že ho můžeme zanedbat. 

Předchozí prvky známe obyčejně předem, uvádí je buďto výrobce, nebo je lze určit 

laboratorním měřením. Takové snímky, při kterých známe prvky vnitřní orientace, 

nazýváme měřické snímky. 

 

7.2 Vnější orientace snímku 

 

Prvky vnější orientace snímku definují polohu fotogrammetrického svazku paprsků 

v prostoru a určují polohu středu vstupní pupily O objektivu i orientaci osy záběru v 

prostoru. 

 

U pozemních fotogrammetrických snímků se určují geodetickým měřením v terénu. 

Fotogrammetrické snímky se zhotovují fototeodolitem obsahujícím zařízení umožňující 

orientaci osy záběru v prostoru.   
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K prvkům vnější orientace patří: 

 

 Prostorové souřadnice - Fotogrammetrického stanoviska 

 Ztočení snímku φ – Je to úhel mezi horizontálním průměrem osy záběru a daným 

směrem v horizontální rovině [str.21 biťo] 

 Sklon osy záběru ω - Úhel mezi osou záběru a horizontální rovinou 

 Pootočení snímku χ– Úhel, který svírá spojnice protilehlých rámových značek 

s určitým směrem, nebo přímkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.4 Grafické znázornění prvků vnější orientace snímku [http://svf.utc.sk/kfd/f] 

 

Stočení snímku φ a sklon osy záběru ω určují směr osy záběru v prostoru a pootočení χ je 

otočení snímku ve vlastní rovině okolo osy záběru. 

Při letecké fotogrammetrií se stanovisko fotografovaní pohybuje. Orientační prvky 

určujeme až při vyhodnocovaní snímků v laboratoři, při tzv. vzájemné a absolutní orientaci 

snímkové dvojice.   
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Obr. 7.5 Prvky vnější orientace snímku při letu[HodačJ.  PhD. ,Fotogrammetrie a DPZ ] 

 

U řadových leteckých snímků se namísto ztočení φ a sklonu ω používá označení podélný a 

příčný sklon. Odchylka osy záběru od svislice v směru letu je podélný sklon φ a ve směru 

kolmém na něj je příční sklon ω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.7.6 Vnější orientace leteckého snímku [http://svf.utc.sk/kfd/f] 
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8. Fotografický materiál  

 

Fotografické materiály dělíme na snímkové, rozmnožovací a technické, přičemž ve 

fotogrammetrii využíváme snímkové materiály a to černobílé nebo barevné.  Jsou vhodné 

pro jejich nízkou citlivost, která se vyznačuje zvýšenou rozlišovací schopností a velmi 

jemným zrnem.   

 

8.1 Analogový snímek 

 

Fotografický snímek vzniká působením zářivé energie na fotograficky citlivou vrstvu a 

obraz na snímku zviditelňujeme vyvoláním a ustálením obrazu. Vyhodnocení  

fotogrammetrických snímků se dělá z negativů a pozitivů na skleněném, filmovém nebo 

papírovým podkladu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 8.1 Barevný pozitivní obraz                            Obr. 8.2 Barevný negativní obraz 

[http://www.paladix.cz/clanky/vznik-fotografie.html] 

http://www.paladix.cz/clanky/vznik-fotografie.html
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8.2 Digitální snímek  

 

Digitální snímek je záznam elektronických prvků. Kvalita rozlišovací schopností snímku je 

podmíněna počtem světlocitlivých prvků. Digitální záznam nábojů světlocitlivých prvků se 

vykonává ve tvaru zařízení matice CCD (ChargeCoupledDevice) nebo zařízení CMOS 

(Compementary Metal Oxid Semiconductor). 

CMOS je elektronická součástka ve tvaru tranzistoru. 

CCD zařízení patří k nejpoužívanějším způsobům záznamu obrazu. Je to senzor skládající 

se z mikroskopických buněk fotodiod, které po dopadu světla vytvářejí na svém povrchu 

elektrický náboj a ten je adekvátní jasu elementů na snímku. 

Digitální obraz můžeme vytvořit:  

 

 

 Použitím matice CCD s jednou expozicí 

 Skenováním obrazu vytvořeného v ohniskové rovině lineárního senzorů 

CCD 

 Skenováním obrazu vytvořeného maticovým senzorem CCD  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.3 Způsoby vytvoření  digitálního obrazu[http://svf.utc.sk/kfd/f] 
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9. Fotografické pravidla 

 

Dodržením několika fotografických pravidel při pořizovaní snímku můžeme výrazně 

ovlivnit kvalitu budoucího vyhodnocení a tím i usnadnit fotogrammetrické výpočty.  

Mezi tato pravidla patří:  

 

 Zajištění neměnné vnitřní geometrie kamery - nepoužívat zoom, neposunovat 

optiku u tzv. shift objektivů  

 Zachovat geometrické parametry samotného snímku – neořezávat ani nijak 

neupravovat film či digitální snímek 

 Vytvoření vhodných podmínek při fotografovaní – fotografovat za optimálních 

podmínek s vhodným rozlišením digitálních snímků 

 

10. Město Bardějov 

 

Bardějov je starobylé městečko nacházející se na severovýchodě Slovenska. Bylo založeno 

na nepravidelném šachovnicovém půdorysu. Základní osnovu města tvoří bloky domů, rozdělených 

pravidelně uliční síti navazující na náměstí. V roce 2000 bylo historické centrum města spolu 

s několika místními stavbami zapsáno do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO. 

 

 

Tab. 10.1 Informační údaje města Bardejov 

Stát 
Slovensko 

Nadmořská výška 277 m. n. m. 

Región Prešovský Souřadnice 49°17´34´´S     21°16´40´´ V 

Okres Bardějov Počet obyvatel 32 950 

Historický región Šariš Hustota obyvatel 452,6 obyv./km
2
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Obr. 10.1 Město Bardějov[http://www.e-bardejov.sk/] 

 

Nejvýznamnější částí města je bezpochyby radniční náměstí s rozlohou 260 x 80 metrů. 

Dlažbu náměstí původně tvořily kočičí hlavy, zasazené do pískového lože. Ty později nahradila 

dlažba z Valun,  která byla položena do betonového lože.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10.2 Radniční náměstí [http://www.e-bardejov.sk/] 

http://www.e-bardejov.sk/
http://www.e-bardejov.sk/
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Náměstí je ze třech stran obklopeno 46  patrovými měšťanskými domy, postavenými na typických 

úzkých středověkých parcelách, kolmých na náměstí. Čtvrtá, severní strana, je vymezena  

dominantě města – gotickému farnímu kostelu  - Bazilice minor sv. Egídia. 

Všechny významné ulice města jsou orientovány směrem na náměstí, kde se už v období 

středověku konaly jarmarky.   

 

10.1 Historie města 

 

Bardějov je město s bohatou historií, přičemž první zmínky sahají až do 13. století a jsou 

spojovány se zápisy v Ipatijevskej kronice. Další zmínkou je spis z roku 1247, který řeší 

pozemkové spory mezi Prešovskými osadníky a mnišským řadem.  

Rok 1320 - město získalo právo řízení vlastního jarmarku, což městu přineslo další finance, 

které mohli vložit do dalšího rozvoje. 

Rok 1376 - Bardějov byl povýšen na svobodné královské město. 

14. a 15. století - Obratnost Bardějovských kupců a rozvoj řemeslné výroby vynesly město 

na vrchol slávy a bohatství. Z tohoto období se zachovalo mnoho světských a církevních 

staveb, které vtiskly městu středověký charakter. 

16. století - Došlo hlavně ke kulturnímu rozkvětu. Ve městě bylo zřízeno gymnázium, 

které se stalo centrem kultury a vzdělávání a bylo známé v širokém okolí. 

Rok 1893 - Otevření železnice mezi Prešovem a Bardějovem. 

Právě díky poloze Bardějova bylo o toto město velký zájem. Jednalo se totiž o významné 

místo, které se nacházelo na cestě mezi Černým a Baltským mořem, a právě proto se 

z osady stalo velmi brzo významné obchodní město.  

 

 



Bc. Jaroslav Klínovský 

Fotogrammetrická dokumentace radničního náměstí v Bardějově 

 

29 
 

10.2 Městská radnice 

Radnice je na Slovensku národní kulturní památkou, která nese prvky gotiky a renesance. 

Budova je dvoupodlažní blokového charakteru, stojící na pravidelném obdélníkovém 

půdorysu, delší stranou ve směru sever – jih. Charakterizují ji vysoké boční štíty sedlové 

taškové střechy a renesanční arkýř na její východní straně, který zpřístupňuje druhé patro. 

Na štítu severní fasády jsou tři vyřezávaná okna a městský znak. Po jeho obvodu se 

nachází skupina soch které představují :  

 

 Démona 

 Muže s přesýpacími hodinami 

 Draka 

 Krále 

 Kameníka a muže s palicí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10.3 Štít severní fasády 
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Štít jižní fasády dotváří čtveřice oken, hodiny a malované erby města a Uherska. Na jeho 

vrcholu stojí postava legendárního rytíře Rolanda a po obvodu jsou vymodelovány  

postavy představující: 

 

 Lva 

 Muže s bradou 

 Kočku 

 Opici 

 Obchodníka s plátnem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10.4 Štít jižní fasády 

 

Architektonicky nejbohatší je členění východní fasády, které dominuje na středovou osu 

situovaný dřevěný, bohatě zdobený arkýř. V polích nad a pod okny obsahuje malované 

erby a štíty, včetně  monogramů členů městské rady. Arkýř ukončuje korunní římsa 

s reliéfy. 
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Obr. 10.5 Východní fasáda      Obr. 10.6 Dřevěný arkýř 

 

Na západní straně budovy se zachovaly dvě duté městské míry z let 1510 a 1620. Jsou 

zdobeny městským erbem a datováním po obvodu. Tyto míry se využívaly při prodeji na 

měření obilí a luštěnin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10.7 Západní strana radnice 
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Interiérová výzdoba dokumentuje význam a důstojnost stavby. Každá z místností radnice 

vyniká jedinečnou uměleckou výzdobou sestávající z unikátních architektonických prvků – 

bohatě zdobených portálů, kleneb, intarzovaných dveří a malbou.   

Dnes jsou v radnici umístěny nejhodnotnější části fondů Šarišského muzea. Její význam 

z historického a uměleckého hlediska ocenila i společnost, když ji v roce 1985 zapsala do 

seznamu národních kulturních památek Slovenska. Později byla jako památka 

nadregionálního významu v roce 2000 zapsána také do Seznamu Světového dědictví 

UNESCO. 

 

11. Fotokomora 

 

Pro pořízení fotogrammetrických snímků jsem si vybral výkonnou digitální zrcadlovou 

fotokomoru Nikon D60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11.1 Fotokomora Nikon D 60 [http://digitalne-fotoaparaty.heureka.sk/nikon-d60/] 

http://digitalne-fotoaparaty.heureka.sk/nikon-d60/
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Jednotlivé snímky jsem pořídil za pomoci univerzálního Sony stativu VTC - 60AV  

 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 11.2 Sony stativ VTC – 60AV [http://nikon.heureka.sk/stativy/] 

 

Technické parametry fotoaparátu 

Výrobce Nikon 

Typ fotoaparátu Zrcadlovka 

Rozlišení 10 Mpix 

Optický zoom 3 x 

Typ paměťové karty SD 

Typ baterie Akumulátor 

Hmotnost  265 g 

Rozměry (Š, V, H) 126 x 94 x 64 mm 

LCD obrazovka 

Typ hledáčku Optický 

Rozlišení LCD 230000 pixelů 

Velkost displeje 2.4803149606299 palce 

Objektiv 

Nejdelší ohnisko 216 mm 

Nejkratší ohnisko 18 mm 

Minimální clona 3,5 

Min. vzdálenost v makro režimu 45 cm 

Světelnost objektivu  3.5 - 5.6 

Rozměry senzoru 23.6 x 15.8 

http://nikon.heureka.sk/stativy/
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Technické parametry fotoaparátu 

Expozice a zaostření 

Nejkratší čas 1 / 4000 s 

Nejdelší čas 30 s 

Pomocné světlo AF Ano 

Vyvážení bílé Ano 

Manuální ostření Ano 

Měření se zdůrazněným středem Ano 

Zonální měření Ano 

Bodové měření Ano 

Vstupy a výstupy 

USB Ano 

AV výstup Ano 

Dálkové ovládání Ano 

Externí blesk Ano 

Fotografie 

Maximální rozlišení snímků 3872 x 2592 pixelů 

Formát snímků JPEG, RAW 
 

Tab. 11.1 Technické parametry fotoaparátu 

 

11.1 Kalibrace fotokomory 

 

Kalibraci fotokomory je nutno vykonat před pořízením fotogrammetrické dokumentace. 

Určíme prvky vnitřní orientace snímku.  

Kalibraci je možno realizovat následnými postupy: 

 

Laboratorní kalibrace – Je zcela oddělena od snímku objektu a je vhodná zejména pro 

metrické nebo semimerické kamery. Stejně jako u leteckých kamer se provádí při zaostření 

na nekonečno. Vychází ze znalosti přesné polohy a směru paprsků. 
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Simultánní kalibrace – Bodové pole se nachází před snímkováným objektem a pro daný 

objekt je třeba vyhotovit nejméně dva snímky. Metoda je vhodná zejména pro nestabilní 

kamery, kde je cílem zajistit kalibraci přímo ze snímků použitých na rekonstrukci objektu. 

Také má uplatnění pro nemetrické kamery, když se prvky vnitřní orientace určí spolu 

s ostatními neznámými. 

Samokalibrace (self - calibration) – Je to technika využívající snímku objektu, která 

spojuje fotogrammetrické určení bodu s fotogrammetrickou orientací. Oproti jiným 

kalibračním metodám tu nemusíme mít velký počet kontrolních bodů, postačují dva 

polohové a tři výškové body 

 

Kalibrace fotokomory Nikon D60 byla provedená nafocením kalibračního pole formátu A3 

– 100 bodů a formátu A1 – 144 bodů. Celková chyba (total Erorr) byla při kalibračním poli 

formátu A3 nižší a proto pro další vyhodnocování byla použita právě táhle kalibrace, viď 

příloha č. 1. 4.   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11.3 kalibrační pole 

 

Kalibrační pole je foceno ze čtyř stran a ve dvou na sebe kolmých polohách. Na každém 

snímku jsem se snažil zachytit největší část testovacího pole. Takhle jsem pořídil 8 snímků 

ve formátu JPEG, které byly dále zpracovány v programu PhotoModeler 6.  
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Před samotným vyhodnocením snímků v programu bylo nutno založit nový projekt. 

Zvolen byl Camera Calibration project. Následně jsme vybrali snímky pro zpracovaní a 

spustili automatickou kalibraci. 

 

Obr. 11.4 Automatická kalibrace 

 

Výsledkem kalibrace je kalibrační protokol, který obsahuje nejen prvky vnitřní orientace 

snímku, ale také výpočet kvality kalibrace. 

 

 

Obr. 11.5 Kalibrační protokol 
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Kvalitu kalibrace charakterizují: 

Celkové zkreslení objektivu   (OverallResidual RM S) 

Maximální zkreslení objektivu (Maximum Residual) 

Pokrytí snímků (PhotoCoverage) 

Celková chyba (TotalErorr) 

 

Obr. 11.6 Celková chyba (TotalErorr) 

Prvky vnitřní orientace 

 Ohnisková vzdálenost        

(FocalLenght) 
18,5934 

Souřadnice hlavního 

snímkového bodu                 

(Principal Point ) 

X Y 

12,1852 7,9484 

Zkresleníobjektivu              

(LensDistortion) 

Rad. K Tan. P 

0,00052 0,00002 

Kvalita kalibrace 

Celkový  zkreslení objektivu   

(OverallResidual RM S) 
0,1596 

Maximální zkreslení     

(Maximum Residual) 
0,7947 

Pokrytí snímku 63% 

Celková chyba (TotalErorr) 1,331 

 

Tab. 11.2 Výsledky kalibrace 
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Obr. 11.7 Model kalibračního pole s polohy fotoaparátu 

 

 

Obr. 11.8 Zobrazení snímků a paprsků průsekové fotogrammetrie 
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12. Tvorba 3D modelu 

 

Vypracovaní 3D modelu radnice bylo provedeno v programu PhotoModeler 6 

 

12.1 PhotoModeler 6 

PhotoModeler 6 je softwarové prostředí pro tvorbu 3D modelů z 2D fotografií, které 

pořídíme z vlastního fotoaparátu. Našel široké uplatnění v  průmyslovém odvětví, 

architektuře, u vědeckých a inženýrských aplikací a taky u dopravní policie, nebo ve 

filmovém průmyslu.   

 

12.2 Snímkování 

Při pořizovaní snímků jsem se snažil dodržet zásady konvergentního snímkování. Osy 

záběru kamery směrovaly tak, aby byl zajištěn co největší překryt na sousedních snímcích 

a daný objekt se nacházel na co největší ploše snímku. Důležitou vlastností je, aby byl 

každý bod zobrazen na třech, nebo více snímcích a úhel mezi kamerou a určovaným 

bodem musí být v rozsahu 30° - 150°. Tak je zabezpečena kontrola hrubých chyb a zvyšuje 

se i přesnost určení bodů.  

 

Obr. 12.1 Princip konvergentního snímkování[Ing. Wesserle V. , fotogrametria 1] 
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Při snímkování byla použita tzv. metoda kruhu. Snažíme se při ní dodržet přibližně stejnou 

vzdálenost mezi objektem a snímkem. 

 

 

Obr. 12.2 Schéma snímkování[Pavelka K. Fotogrammetrie 20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12.3Metoda kruhu [Čada V. , geodézie] 

 

Před samotným nafocením objektu byla nutná rekognoskace terénu. Při ní jsem zvolil 

vhodné stanoviska pro focení a signalizoval jsem si body na podkladu kolem objektu, 
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abych mohl udělat i podstavu objektu. Objekt je umístěn ve středu náměstí a nenachází se 

kolem něj žádné jiné předměty ani budovy, pořízení snímku bylo poměrně jednoduché.  

Celkem bylo nafoceno 34 snímků, z nichž jsem vybral 20 nejvhodnějších a ty byly použity 

na tvorbu 3D modelu. Všechny snímky byly pořízeny za pomoci stativu a za převážně 

oblačného počasí, čímž byl eliminován výskyt stínu na fasádě objektu. 

Tvorba modelu sestávala z nesledujících kroků: 

 

1. Vytvoření nového projektu 

2. Načtení snímků a definovaní kamery 

3. Identifikace identických bodů na sousedních snímcích 

4. Vzájemné zorientování snímků, resp. určení prvků vnější orientace 

5. Vytvoření  linií 

6. Vytvoření ploch objektu 

 

 

Obr. 12.4 Fotogrammetrická  stanoviska  



Bc. Jaroslav Klínovský 

Fotogrammetrická dokumentace radničního náměstí v Bardějově 

 

42 
 

12.3 3D model objektu 

 

                 Obr. 12.5 Jižní a západní část radnice                         Obr. 12.6  Západní a severní část radnice 

 

 

        Obr. 12.7 Severní a východní část radnice                     Obr. 12.8 Východní a jižní část radnice 

 

 

 

 



Bc. Jaroslav Klínovský 

Fotogrammetrická dokumentace radničního náměstí v Bardějově 

 

43 
 

 

 

Obr. 12.9 Směry os záběru i s připojenými snímky 

 

 

Obr. 12.10 Drátový model 
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12.4 Vyhodnocení přesnosti modelu 

 

Pro vyhodnocení přesností vytvořeného modelu slouží menu „Procesʺ. 

Po jeho spuštění se zobrazí tabulka udávající úspěšnost výpočtu a celkovou kvalitu modelu 

charakterizuje hodnota „TotalErrorʺ 

 

Obr. 12.11 Výpočet výslední kvality modelu 

 

13. Model detailu objektu 

 

Pro zpracováni 3D modelu detailu objektu jsem si zvolil vstupní dveře do městské radnice 

nacházející se na jižní straně budovy.    

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13.1 Jižní strana radnice 
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13.1 Snímkování  

 

Na nasnímaní dveří jsem použil fotokomoru Nikon D60. Pro vytvoření 3D modelu 

vstupních dveří radnice bylo použito 7 snímků. Jednotlivé snímky jsem udělal za pomoci 

stativu.  

Chtěl jsem vymodelovat i podlaží náměstí, takže bylo nutno před samotným focením 

udělat signalizaci bodu na podlaží. Na signalizaci mi posloužily dřevěné kolíky nastříkané 

sprejem. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13.2 Schéma snímkování  

Model vstupních dveří byl taktéž udělán v programu PhotoModeler 6.  
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13.2 3D model vstupních dveří  

 

Obr. 13.3 Ukázka 3D modelu 

 

 

Obr. 13.4 Směry os záběru i s připojenými snímky 
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Obr. 13.5 Drátový model 3D detailu 

 

14. Geodetické zaměření objektu  

 

Pro zpracování polohopisu městské radnice a následně i porovnání délek vypočtených 

z geodetických souřadnic a odečtených z 3D modelu, bylo provedeno geodetické zaměření 

objektu.   

 

14.1 Rekognoskace terénu 

Při rekognoskaci terénu jsem navrhl 4 stanoviska polygonového pořadu. Na jejich 

signalizaci byly použity nastřelovací hřebíky. Součástí rekognoskace bylo i určení 

referenčních bodů na objektu, viď příloha č. 2.  
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14.2 Měření  

Měření bylo provedeno v místním souřadnicovém a výškovém systému metodou 

tropodstavcové soustavy. Každý bod je změřen ve dvou skupinách a ve dvou polohách 

dalekohledu. 

Měření pozůstávalo:  

Zaměření polygonového pořadu 

Zaměření bodů půdorysu i referenčních bodů 

Polygonový pořad se skládal ze čtyř stanovisek 4001 – 4004, které byly určeny dle tvaru 

objektu. Výchozím bodem bylo stanovisko 4001 se souřadnicemi [1000, 1000, 100], viď 

příloha č. 4. Výšky jednotlivých stanovisek byly určeny pásmem. Naměřené hodnoty byly 

ukládaný do paměti přístroje, viď příloha č. 3. 1., ale také zapisovány do zápisníků 

vodorovných uhlů, viď příloha č. 3. 2, zápisníku zenitových vzdáleností, viď příloha č. 3.3.    

Měření bodů půdorysu i referenčních bodů probíhalo současně s měřením polygonového 

pořadu. Celkem bylo polární metodou změřeno 77 referenčních bodů rovnoměrně 

rozmístěných po celém obvodu městské radnice. Taktéž jsem změřil několik oměrných 

mír, které  byly využity při tvorbě polohopisu objektu. 

Na zaměření městské radnice byla použita totální univerzální stanice Leica TCR 307 

 

Obr. 14.1 Leica TCR 307 
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Technické parametre – Leica TCR 307 

Zvětšení dalekohledu 30 x 

Úhlová přesnost 5´´ 

Obvyklý výsledek kalibrace úhlů 3´´ 

Délková přesnost 2 mm + 2 ppm 

Obvyklý výsledek kalibrace délek 1,4 mm 

Dosah na hranol 3500 m 

Bezhranolový dálkoměr 80 m 

Nejkratší vzdálenost záměru 1,7 m 

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

Průměr laserové stopy 2,5 mm/1,5 m 

Interní paměť 8000 datových bloků 

 

Tab. 14.1 Technický parametre totální univerzální stanice Leica TCR 307 

 

14.3 Vyhodnocení měření 

 

Naměřené hodnoty byly zpracovány v programech Kokeš a Groma přičemž výsledkem je 

seznam souřadnic všech změřených bodů, viď příloha č. 3. 4.   

Vyhodnocení polygonového pořadu bylo provedeno v programu Groma. Polygonový 

pořad splňuje hodnoty mezních odchylek stanovených pro práci v katastru nemovitostí.   

Program Kokeš jsem využil pro vytvoření polohopisu i výškopisu referenčních bodů a také 

pro vytvoření polohopisu obvodu objektu.  

Po výpočtu souřadnic referenčních bodů jsem porovnal délky určené ze souřadnic 

s délkami odečtenými přímo ze 3D modelu a následně určil střední chybu 

fotogrammetrického zaměření. 
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n

m




 

 

 

Vzr. 14.1 Výpočet střední hodnoty rozdílu mezi vzdálenostmi 

 

15. Prezentace 3D modelů 

 

Na webové stránce www.kumos.webnode.cz je možné se seznámit se záměrem mé 

diplomové práce. Najdeme na ní stručnou charakteristiku samotného města Bardějov, 

jakož i popis městské radnice. V záložce produktu je k nahlédnutí ve formátu AVI jednak 

model celé radnice a také 3D model vstupních dveří nacházející se na jižní straně budovy.  

 

16. Jednosnímková fotogrammetrie 

 

Jednosnímková metoda je založena na vztahu dvou rovin, které jsou v ideálním případě 

rovnoběžné (osa záběru je kolmá na objekt). V praxi však často není možné pořídit snímky 

s kolmou osou záběru a proto vzdálenosti k jednotlivým bodům se liší, co má za následek 

vznik perspektivního pohledu a s polohou na snímku se mění i měřítko. Projektivní vztahy 

mezi snímkem a mapou vyjadřuje kolineární transformace. Tahle metoda je vhodná pro 

nepříliš členěné objekty, nejlépe rovinné. Vše co není přesně v rovině je na snímku 

zkresleno radiálním posunem  ∆r.  

 

http://www.kumos.webnode.cz/
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Obr. 16.1 Vliv hloubkové členitosti objektu na přesnost fotoplánu  

 

17. Práce v terénu  

 

17.1 Nafocení snímků 

 

Na pořízení snímků pro tvorbu fotoplánu jsem použil fotokomoru Nikon D60, které 

technické parametry jsou popsány v kap. 11. Celkově byly pořízený dva snímky ze 

vzdáleností 35,60 m., přičemž jsem pozornost věnoval tomu, aby osy záběru byly kolmé na 

fasádu budovy. Podmínkou je aby, na snímku byly alespoň čtyři vhodně rozložené 

vlícovací body, které slouží na výpočet koeficientů kolineace. Polohu stanovisek a jejich 

vzdálenost od budovy naznačuje příloha č. 3.   

 

17.2 Vlicovací body a jejich zaměření  

 

Za přirozeně signalizované vlícovací body jsem volil rohy oken a okraje fasády, což 

umožnilo, že jsem nemusel používat umělo signalizované body.  

Na zaměření lícovacích bodů jsem použil totální univerzální stanici Leica TCR 307. 

Signalizoval jsem stanoviska 5001, 5002 přičemž osa y místního souřadnicového systému 

byla vložená do strany S5001-5002. Celkem bylo polární metodou v místní souřadnicové 

soustavě změřeno 12 bodů rovnoměrně rozmístněných v rovině fasády. Body byly měřeny 
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v dvou skupinách a dvou polohách dalekohledu. Naměřené hodnoty byly ukládaný do 

paměti totální stanice, viď příloha č. 2. 1, také do zápisníků vodorovných uhlů, viď příloha 

č. 2.2 a zápisníku zenitových vzdálenosti, viď příloha č. 2. 3.  

 

18. Zpracování fotoplánu  

 

Fotoplán jsem vytvářel v českém softwaru TopoL pro Windows 6.0. Je to otevřený obecný 

územní – geografický informační systém (LIS/GIS). Používá se pro přípravu 

geografických dat, jejích správu a analýzu. Ovládaní programu je jednoduché, příkazy jsou 

vybírány z roletového menu nebo pomocí ikon či horných kláves. Pracuje se tu se snímky 

ve formátu TopoL RAS (plus varianta RAK), HRF, IMG, PCX, JPG, TIFF a BMP. 

Formáty vektorových dat se označují jako blok (přípona *.blk), které tvoří a pojmenovává 

uživatel. Do nich se ukládá výsledek práce podle toho, který blok je zrovna označen jako 

aktivní. Další formáty, které se v TopoL používají jsou ARC View Shape Fila, VTX, 

DKM… 

 

19.  Vytvoření fotoplánu  

 

Při tvorbě fotoplánu se postupuje podle následujících kroků: 

 

  Import souboru bodů 

 Import rastrových dat 

 Provedení transformace 

 Maskování snímků 

 Mozaikování snímků 
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19.1 Import souboru bodů a rastrových dat 

 

Nejprve byly vypuštěny všechny rasty a bloky, protože po otevření programu se 

automaticky načtou poslední používané soubory. Zvolil jsem systém S – JTSK použitý při 

orientaci os v rovině fasády. Vlícovací body byly načteny z textového souboru 

obsahujícího čísla bodů, délkové souřadnice Y a výškové souřadnice X. Volbou rastru se 

načetl již upravený snímek ve formátu * jpg. Poté zůstali na ploše dvě okna – prvním okně 

překreslovaný snímek (rastrový obraz) a ve druhém vlícovací body.  

 

19.2 Transformace snímků  

 

Transformace rastu jsem vybral z roletového menu a v následující tabulce snímání 

identických bodů z obrazovky, jako oblast pro transformaci jsem zvolil celý soubor. Dále 

jsem kurzorem myši sejmul polohu vlícovacího bodu v cílové soustavě a ve zdrojové 

soustavě, aby se provedla vlastní transformace. Takto jsem postupně označil všechny 

odpovídající si body (12 bodů na každém snímku) a dále jsem pokračoval v transformační 

tabulce, kde jsem vybral kolineární transformaci a vypočítal transformační klíč.  
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Obr. 19.1.  Snímání identických bodů 

 

Obr. 19.2 Transformační tabulka 
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Po vypočtení transformačního klíče, se zobrazili souřadnicové odchylky na jednotlivých 

bodech. Pokud se na nějakém bodě objevila výraznější odchylka, byl tento bod 

z transformačního klíče vymazán a proběhl nový výpočet. Souřadnicové odchylky X. Y se 

pohybovali v rozmezí 0 až ± 82 mm. V okně parametry rastru pro transformaci byla 

měněna pouze hodnota rozměru pixelu na stejnou hodnotu pro všechny transformované 

snímky. Pak už jsem jen v posledním okně určil jméno a formát výsledného 

přetransformovaného snímku (*. ras). Potvrzením došlo k výpočtu přetransformovaného 

rastru.  

 

19.3 Maskování rastrů 

 

Dalším krokem pro spojení více rastrů v jeden celek (protože na styku 

přetransformovaných rastrů může docházet k špatné polohové návaznosti), bylo vytvořeno 

takzvané masky snímků. Jedná se tu o vyřezání určitého tvaru z rastru tak, aby po 

následném spojení dvou a více rastrů byl jejich styk co nejméně patrný. Maskováni se 

provádí vypuštěním všech předchozích bloků a rastrů. V programu TopoL jsem otevřel dva 

navazující rastry, každý do jednoho okna a zároveň jsem založil nový blok, do kterého se 

konkrétní maska ukládala. Tento blok byl aktivován v obou oknech. Nad jedním z rastrů se 

začala vytvářet linie řezu, která se zobrazila i ve druhém okně, kdy se vedl řez tak, aby 

návaznost snímků byla co nejlepší. Jelikož nelze maskovat linií, ale pouze plochou, byla 

linie uzavřena. Pomocí funkce plochování a označení vnitřní části uzavřeného polygonu 

byla vytvořena plocha. 

Pomocí funkce maskování se provedlo vlastní maskování (vytvoření nového ořezaného 

rastru). Z tabulky Maskování rastru jsem vybral Lomové body dle bloku a jako oblast pro 

maskování vnitřek nebo doplněk polygonu dle potřeby. Výsledný rastr byl uložen 

s příponou ve formátu *.ras. 
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19.4 Mozaikování rastů 

 

Ke spojení rastrů v jeden celek se používá mozaikování. Do jednoho okna jsem postupně 

načetl všechny zamaskované rastry, kdy rastry musely byt načteny ve správném pořadí 

vzhledem k maskování. 

Když už jsem mněl všechny rastry uspořádané v správném pořadí byla spuštěna funkce 

Mozaika. Funkce se spouštěla přes všechny rastry a opět jsem upravoval velikost pixelu. 

Výsledná mozaika byla uložena jako jeden celistvý rastr. Po dokončení se výsledný 

fotoplán uložil ve formátu *.bmp.  Výsledkem práce v programu TopoL je rastrový obraz 

jižní fasády v měřítku ve formátu BMP.  

 

20. Kontrola přesností  

 

Porovnáním vzdáleností vlícovacích bodů odměřených z fotoplánu a vzdálenosti určených 

z geodetického zaměření, byla provedená kontrola přesností fotoplánu. Celkem bylo 

porovnáno 8 rovnoměrně rozložených vzdáleností na fasádě, přičemž střední hodnota 

rozdílu vzdáleností je ± 0,037 m. 
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n Strana 

Délka 
ε εε 

Geodet. Fotog. 

m m m m
2
 

1 S1 - 2 1,052 1,026 0,026 0,001 

2 S9 - 10 13,409 13,359 0,050 0,003 

3 S11 - 12 13,568 13,515 0,053 0,003 

4 S2 - 3 6,862 6,827 0,035 0,001 

5 S6 - 7 1,462 1,441 0,021 0,000 

6 S5 - 8 6,391 6,359 0,032 0,001 

7 S1 - 4 8,992 8,952 0,040 0,002 

8 S5 - 7 3,908 3,879 0,029 0,001 

                                                                       ∑  0,011 

           Střední chyba [m]                                             0,037                      

           Maximální rozdíl [m]                                       0,053 

           Minimální rozdíl [m]                                        0,021 

           Medián [m]                                                       0,034 

 

Tab. 20.1 Určení přesností fotoplánu 

 

21. Vektorizace obsahu výsledného fotoplánu 

 

Dalším požadavkem v zadání je vektorizace upraveného rastrového obrazu. Výsledný 

fotoplán jsem importoval do programu MicroStation V8. Zde byl plán překreslen do 

zjednodušené vektorové podoby. Pro větší přehlednost plánu jsem kresbu oken udělal širší 

linií. Výstupem je vektorová kresba a fotoplán s vektorovou kresbou. 
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22. Závěr 

 

Účelem mojí diplomové práce bylo vytvořit 3D model městský radnice v Bardějově, 

fotoplán a vektorovou kresbu její jižní fasády. Proto je zde rozepsaná nejprve problematika 

průsekové a pak i jednosnímkové fotogrammetrie. 

Pro vytvoření 3D modelu jsem použil celkem 20 snímků. Snímky jsem pořídil pomoci 

digitální fotokomory Nikon D60, kterou jsem zkalibroval, abych určil parametry 

fotoaparátu a vypočetl celkovou chybu (total Erorr). Kalibrace byla provedená na 

testovacím pole formátu A1 a A3 a pro další zpracování jsem použil kalibraci s menší 

celkovou chybou 1,331 kalibračního pole A3. Samotné zpracovaní 3D modelu radnice a 

modelu vstupních dveří na její jižní straně je provedeno v programu PhotoModeler 6. Pro 

vyhodnocení přesnosti daného modelu bylo provedeno geodetické zaměření. Celkem bylo 

univerzální totální stanici Leica TCR 307 změřeno 77 referenčních bodů a 4 body 

uzavřeného polygonového pořadu. 

V druhé části jsem se věnoval tvorbě fotoplánu a vektorový kresbě jižní fasády městský 

radnice. Při tvorbě fotoplánu jsem vycházel z 2 snímek, které byly taky pořízený 

fotokomorou Nikon D60 . Aby bylo možné provést kontrolu přesnosti fotoplánu, změřil 

jsem polární metodou 12 vlícovacích bodů rovnoměrně rozmístěných na fasádě objektu. 

Digitální fotoplán je vyhotoven v softwaru TopoL pro Windows a následně jeho obsah 

jsem vektorizoval v programu MicroStation.  

Prezentace 3D modelu městský radnice, fotoplánu a vektorový kresby je k nahlédnutí na 

webové stránce www.kumos.webnode.cz.    

 

 

 

 

 

http://www.kumos.webnode.cz/
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