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Anotace 

V předložené diplomové práci je zpracována 3D vizualizace kostela sv. Václava  

na základě geodetického a fotogrammetrického měření. V první části jsou popsány obě 

použité metody. Dále základní informace o použitém programovém vybavení a informace 

o zvolené stavbě spolu s historií. Následuje popis kalibrace digitální neměřické komory  

a vyhotovení fotogrammetrické dokumentace metodou průsekové fotogrammetrie 

v programu PhotoModeler. V další části je zpracováno geodetické měření v programu 

MicroStation. Na závěr práce je zařazeno spojení obou modelů, připojení textury  

a výsledná vizualizace modelu.  

Klíčová slova: 3D vizualizace, průseková fotogrammetrie, PhotoModeler, geodetické   

měření, MicroStation 

 

Summary 

The presented thesis deals with creating 3D visualization of the church St. 

Wenceslas on the basis of geodetic and photogrammetric measurements. In the first part 

there are describes the two methods used. Further background information on the used 

software and information about the selected object along with history. Following  

is a description of the calibration of digital camera and preparation photogrammetric 

documentation method intersection photogrammetry in the software PhotoModeler.  

The next section is processed geodetic measurements in the software MicroStation.  

In the end of the thesis is combination of both models, connected textures, and the 

resulting visualization model. 

Key words: 3D visualization, intersection photogrammetry, PhotoModeler, geodetic  

measurements, MicroStation 

 



SEZNAM ZKRATEK 

3D  trojrozměrný prostor (X,Y,Z)   
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CAD computer aided design, počítačem podporované projektování 

DPZ dálkový průzkum Země 

GIS geografický informační systém 

PVO prvky vnitřní orientace 

PDF portable Document Format – přenosný formát dokumentů 
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1 ÚVOD 

Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření prostorového modelu historické 

památky. Přesněji se jedná o 3D vizualizaci kostela sv. Václava na základě geodetického  

a fotogrammetrického měření.  

Mou vybrané téma jsem si vybrala zejména proto, že obor fotogrammetrie mi 

připadá velmi zajímavý a čím dál častěji je využívaný v různých odvětvích. Dalším 

důvodem bylo využití dvou metod zpracování a v neposlední řadě samotné vytvoření 

modelu podle skutečnosti a zpracování 3D vizualizace pro její propagaci a zachování 

informací o ní pro další generace.  

Metody, které jsem pro svou práci využila, byly metoda průsekové fotogrammetrie 

a metoda podrobného geodetického měření polárními souřadnicemi. Využití obou metod 

bylo opodstatněné špatnou lokalizací objektu. Obě tyto metody mají svá úskalí, ale 

kombinací obou lze dosáhnout uspokojivých výsledků. Výhodou průsekové 

fotogrammetrie je snadné vytvoření 3D modelů objektů pomocí snímků a z ekonomického 

hlediska, kde nám postačí obyčejný digitální fotoaparát, je tento způsob zpracování 

výhodný. Geodetické měření je oproti fotogrammetrickému náročnější na vybavení. Pro 

zpracování dat jsem zvolila program PhotoModeler Scanner, Groma a Microstation.  
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2 POUŽITÉ METODY 

Pro vytvoření 3D modelu jsem využila dvě metody měření a to fotogrammetrické  

a geodetické měření.  

2.1 Fotogrammetrie 

Fotogrammetrie je vědní obor, který se zabývá získáváním informací  

o předmětech na základě přesného měření. Dále 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. [1] 

Využívá bezkontaktní metody měření, tzn., že objekty mohou být značně vzdálené 

od místa snímkování a není zde nutný kontakt s předmětem měření. Výhodou je krátká 

doba sběru dat a většina prací se přesouvá do kanceláře. Fotogrammetrie je vedle geodézie 

a DPZ jedním z dodavatelů geografických lokalizovaných informací pro GIS. [6] 

2.1.1 Historie  

Teoretické počátky fotogrammetrie v cizině spadají do doby dávno před vynálezem 

fotografie. Počátek lze datovat již od r. 1032, kdy arabský vědec Ibn Al Hasan Haitkam 

jako první popsal „dírkovou komoru“. Později ji také popsal Leonardo da Vinci. Dírkové 

komory, ale nebyly příliš využívané pro jejich malou světelnost. Proto se za skutečný první 

základ fotogrammetrie považuje vytvoření komory r. 1588, vybavenou spojnou čočkou  

a dále konkávním zrcadlem, která byla za Jana Keplera zdokonalena. [1] 

 
Obrázek č. 1- Dírková komora [9] 
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Metody, které byly doposud používány, vyžadovaly ruční kresbu obrazů, značné 

malířské dovednosti a nemohly dojít k širokému uplatnění. Další rozvoj fotogrammetrie 

umožnil vynález fotografie. Pro účely praktické fotogrammetrie bylo fotografie využito 

poprvé ve Francii při mapování r. 1861. Pro mapování byla použita metoda průsekové 

fotogrammetrie. Název „fotogrammetrie“ je datována do roku 1867, kdy jej použil Němec 

A. Meydenbauer, který je také považován za průkopníka fotogrammetrické dokumentace 

historických objektů. V roce 1904 firma Zeiss Jena zkonstruovala fototeodolit 19/1318, 

který se pod názvem PhoTheo vyráběl až do šedesátých let a pro pozemní fotogrammetrii 

se užíval téměř výhradně v našich zemích do sedmdesátých let. [1], [2] 

 

 
Obrázek č. 2- Fototeodolit 19/1318 [10] 

 

Další z objevů je připsán Dr. C. Pulfrichtovi, který byl průkopníkem 

stereofotogrammetrie. Zkonstruoval první přístroj pro stereoskopické měření snímkových 

souřadnic tzv., stereokomparátor. To přispělo ke vzniku letecké fotogrammetrie počátkem 

20. století s rozvojem letectví. Snímkování z letadla našlo uplatnění s příchodem 1. světové 

války, kde byla využívána především pro vojenské účely. Největší rozmach letecké 

fotogrammetrie byl zaznamenán v Rusku po vydání Leninova dekretu o zřízení státní 

geodetické služby. Z hlediska rychlosti byla přijata jako základní mapovací metoda právě 

letecká fotogrammetrie. Během 2. světové války došlo k útlumu vývoje fotogrammetrie. 

Další rozvoj a výzkum nastal až po r. 1945. [1] 
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Obrázek č. 3- Stereokomparátor [10] 

 

Skutečně revoluční změna přišla v polovině 80. let, kdy rozvoj výpočetní techniky 

umožnil vznik prvních digitálních systémů a vznikla tak digitální fotogrammetrie. 

S novými možnostmi výpočetní techniky se také zvedla průseková fotogrammetrie. 

Neustále se zlepšující parametry a existence programů pro přímé vyhodnocení 3D  

na základě běžných snímků vedou ke zpřístupnění digitální levné fotogrammetrie širší 

odborné veřejnosti. [1]  

Další významným rysem se stalo spojení fotogrammetrie s DPZ, které přináší 

družicovou technologii i do oblasti fotogrammetrie. Novinkou na přelomu století se stalo 

laserové skenování, využívané jak v pozemní tak i letecké fotogrammetrii. [1]  
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2.1.2 Rozdělení fotogrammetrie 

Fotogrammetrii lze rozdělit dle [1] podle: 

1) Polohy stanoviska 

 Pozemní fotogrammetrie 

- stanovisko je zpravidla nepohyblivé, umístěné na Zemi 

 Letecká fotogrammetrie 

- stanovisko pro pořízení snímků umístěné v letadle. Na snímku se zobrazí 

značně větší plocha než ve fotogrammetrii pozemní. Způsob zpracování 

složitější 

 Družicová fotogrammetrie 

- využití družicových stereosnímku s vysokým rozlišením pro tvorbu 

geografických a tematických map středního a malého měřítka  

 

2) Počtu a konfiguraci vyhodnocených snímků 

 Jednosnímková fotogrammetrie 

- lze určit jen rovinné souřadnice XY. Využívá se pro tvorbu fotoplánů 

rovinných objektů 

 Vícesnímková fotogrammetrie 

- umožňuje zjištění i třetího rozměru. Jedná se o průsekovou fotogrammetrii 

 

3) Technologický způsob zpracování 

 Analogové metody 

- mechanicky, opticky nebo kombinací obou se vytváří analogový stav  

jako při vlastním snímkování. Zastaralá metoda, dnes nepoužívaná  

 Analytické metody 

- souřadnice měřené na snímcích se převádí transformací do geodetického 

systému 

 Digitální metody 

- využívá digitální obraz. Snímkové souřadnice se měří přímo na obrazovce. 

Převod prostorovou transformací 
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4) Typu výstupu 

 Grafické 

- výsledek vyhodnocení snímků je přímo graficky vyznačován na kreslícím 

stole. Zastaralá metoda 

 Číselné 

- souřadnice jednotlivých vyhodnocovaných bodů je zaznamenáván  

do paměti počítače nebo jiné datové médium 

2.1.3 Využití fotogrammetrie 

Fotogrammetrie má velké uplatnění nejenom v geodézii a kartografii, kde je využívaná 

jako mapovací metoda, ale i v jiných oblastech a oborech. Mezi nejvyužívanější patří dle 

[1]: 

a) stavebnictví 

- podklady pro rekonstrukce, měření deformací staveb 

b) památková péče 

- dokumentace objektů 

c) zemědělství 

- skony a expozice svahů, sledování osevních plánů 

d) strojírenství 

- sledování přesnosti montáže velkých dílů 

e) lesnictví 

-postup těžby, kalamity 

f) medicína 

- plastická chirurgie, zubní aplikace, sledování rehabilitačních výsledků 

g) policie 

- kriminalistika, dokumentace těžkých dopravních nehod 

h) ekologie 

- sledování skládek, znečištění 

i) design 
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2.1.4 Průseková fotogrammetrie 

Průseková fotogrammetrie je jednou z nejstarších fotogrammetrických metod. 

V podstatě se jedná o protínání vpřed řešené pomocí měřických snímků. Původní využití 

pro mapování nepřístupných horských masivů na vzdálenosti několika kilometrů.  

V současné době naopak na kratší vzdálenosti, několik desítek metrů tzv. blízká 

fotogrammetrie. Využívaná pro dokumentaci menších stavebních objektů především 

památkově chráněných, určování velikosti a tvarů předmětů a také pro dokumentaci 

dopravních nehod. [4], [6] 

Je možné jí řešit dle [4]: 

  graficky 

- z úhlů měřených na snímcích pomocí fotogoniometru  

 početně 

- přesnější, ale s větší spotřebou času na výpočet 

 

 

Obrázek č. 4 - Princip průsekové fotogrammetrie [4] 
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Dnes se využívá tzv. digitální průsekové fotogrammetrie, která byla použita  

pro vytvoření 3D modelu.  

„Je vhodným nástrojem pro řadu projektů – nepotřebuje hardwarové doplňky, jedná 

se o jednodušší programové produkty, které jsou poměrně snadno ovladatelné.  V českých 

podmínkách se vyskytuje zejména software PhotoModeler, dále RolleiMatric CDW. 

Pro vyhodnocení je třeba pořídit alespoň tři měřické snímky, aby byla možnost 

kontroly. Osy záběru jednotlivých snímků musí být konvergentní. Optimální počet snímků 

vyplývá z velikosti objektu, jeho složitosti a požadované přesnosti vyhodnocení. 

Stanoviska komory je možné volit téměř libovolně a přizpůsobit dané situaci.  

Při vyhodnocování se numericky obnoví chod paprsků v prostoru od snímku k předmětu, 

neboli obnoví se situace při snímkování a nalezne se transformační vztah mezi systémem 

snímkových souřadnic a systémem souřadnic objektu tak, aby bodu zaměřenému  

na snímcích odpovídal jednoznačně právě jeden bod předmětu ve zvolené souřadnicové 

soustavě. Více snímků znamená vyšší pracnost, ale též zpřesnění polohy nově určovaných 

bodů.“ [3] 

  



 Bc. Marie Heinzová: 3D vizualizace kostela  

2013  9 

2.2 Geodetické metody 

2.2.1 Polární metoda 

Tato metoda spočívá v měření vodorovného úhlu a vzdálenosti, což jsou tzv. polární 

souřadnice. Využila jsem měření polární metodou ze známých stanovisek. Souřadnice 

těchto stanovisek jsem zjistila uzavřeným polygonovým pořadem. Vodorovné směry  

na podrobné body se měří v jedné poloze dalekohledu, délky se měří jednou.  

 
Obrázek č. 5 - Princip polární metody 

 

V současné době se stala tato metoda nejrozšířenější při měření polohopisu  

i výškopisu.   
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3 POUŽITÉ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ 

3.1 PhotoModeler Scanner 

Fotogrammetrický systém umožňující bezdotykové 2D a 3D měření. Funguje  

na principu průsekové fotogrammetrii. Poskytuje nástroje pro vytváření přesných, vysoce 

kvalitních 3D modelů odměřených z fotografií. PhotoModeler je základním produktem  

a jeho nástavba PhotoModeler Scanner obsahuje všechny možnosti jako základní verze 

s přidáním skenování. Umožňuje vytvoření CAD – modelů, tisknout a používat kódových 

terčů, automatizaci projektu, vytvářet přírodní tvary a textury. Výsledkem je 3D model, 

který může být exportován do jiných grafických formátů. Tento program má široké využití 

v různých oborech a to v archeologii, architektuře, biologii, strojírenství, filmu, animaci, 

geologii, hornictví a samozřejmě v geodezii. [15] 

Obrázek č. 6 - Prostředí v programu PhotoModeler Scanner 
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3.2 MicroStation V8 XM Edition 

O vytvoření tohoto programu se zasloužila firma Bentley, která v roce 2006 vytvořila 

verzi MicroStation V8 XM Edition. MicroStation je světově vedoucí informační 

modelovací prostředí pro architekturu, strojírenství, stavebnictví, hornictví a další. 

Poskytuje dokonalou interakci s 3D modely a 2D vzorů. [16] 

 
Obrázek č. 7 - Prostřední v programu MicroStation XM Edition 

 

3.3 Groma v.8  

Geodetický software v prostředí MS Windows. Program je určen ke geodetickým 

výpočtům. Lze v něm řešit všechny základní geodetické úlohy. Obsahuje jednoduchou 

grafiku. Při všech výpočtech vytváří automaticky textové protokoly, se kterými lze dále 

pracovat jako editovat, tisknout. Dále umožňuje kompletní zpracování zápisníků  

a komunikuje s programem MicroStation. [17] 
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4 INFORMACE O VYBRANÉM OBJEKTU 

Pro vyhotovení vizualizace 3D modelu byl zvolen kostel sv. Václava v Ostravě. 

Ostrava je metropole Moravskoslezského kraje. Svou rozlohou je třetím největším městem 

České republiky a nachází se v nadmořské výšce 227 m. n. m.    

 
Obrázek č. 8 - Kostel sv. Václava 
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4.1 Lokalizace objektu 

Kostel se nachází v Ostravě na ulici Kostelní. Kolem se nachází parkoviště a přilehlé 

budovy.  Ze severovýchodní strany je obestavěn novým moderním městským domem tzv. 

Ostravskou bránou. Poblíž kostela se nachází nové biskupství Ostravsko- opavské.  

GPS: 49°50'9.066"N,18°17'41.965"E 

 

 
Obrázek č. 9 – Lokalizace [13] 
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4.2 Historie objektu 

„Kostel svatého Václava patří mezi nejstarší a nejvýznamnější kulturně-historické 

ostravské památky. Jedná se o trojlodní stavbu s přilehlými kaplemi a gotickou věží 

zakončenou později renesančním cimbuřím. Postaven byl ve 13. století v pozdně gotickém 

stylu. Nejstarší doložená zmínka je z roku 1297. Podle pověstí se kdysi jednalo  

o pohanskou svatyni, v níž působili svatý Cyril a Metoděj. Presbytář nové budovy byl 

postaven okolo roku 1310 a chrámová loď byla dokončena kolem roku 1340. Nový kostel 

byl postaven jako trojlodní s odsazeným presbytářem ukončeným pěti stranami 

osmiúhelníku. Vnitřek zůstal nezaklenut a byl uzavřen pouze trámovým stropem. Příčná 

loď a věž byly přistavěny počátkem 14. století. Kostel byl rozšířen ve století šestnáctém. 

Roku 1583 byla budova nově zastřešena. V téže době byl interiér vybaven renesančními 

doplňky. V baroku byly přistavěny postranní centrální kaple se třemi apsidami završené 

kopulí s lucernou. Došlo také k úpravám oken a k protažení věže. V 19. století proběhla 

přestavba ve stylu klasicismu, která odstranila některé gotické prvky. Roku 1839 byla 

dřevěná střecha nahrazena plechovou a v letech 1893–1898 proběhla generální oprava 

v duchu novogotiky.  

Vlivem dlouhodobého podmáčení, provozu těžké dopravy v okolí, poddolování 

a nedostatečné údržby došlo k vážnému narušení statiky. Od roku 1997 proto probíhala 

rozsáhlá rekonstrukce, která skončila v roce 2004. V roce 1998 se zde našla lidská kostra, 

jejíž hruď byla zatížena keramickou deskou a v ústech měla tři mince. Historikové soudí, 

že se jednalo o strach, aby se z mrtvého nestal upír.“ [8] 

 
Obrázek č. 10 - Kostel sv. Václava [8] 
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5 KALIBRACE DIGITÁLNÍ NEMĚŘICKÉ KOMORY 

Kalibrace digitálního neměřické komory (fotografický přístroj, jejíž PVO jsou 

nestabilní a jsou úplně nebo částečně neznámy) slouží k určení prvků vnitřní orientace 

daného přístroje. Těmito prvky jsou dle [1]: 

 Konstanta fotokomory (c) 

- vzdálenost od hlavního snímkového bodu H´ ke středu promítání 

v předmětovém prostoru 

- určuje se pro měřické komory s přesností na 0,01 mm  

- hodnota c pouze přibližně odpovídá ohniskové vzdálenosti objektivu (f) 

 Poloha hlavního bodu (H´) 

- pata kolmice zpuštěná ze středu promítání na snímkovou rovinu  

- není totožný se středem snímku, ale leží v jeho blízkosti 

- určená souřadnicemi dx´ a dz´ 

- přesnost 0,01 mm 

- ideální kdyby hlavní bod byl totožný se středem snímku M´ 

 
Obrázek č. 11 - Prvky vnitřní orientace 
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 Zkreslení objektivu 

- jde o porušení principu centrální projekce 

- je způsobeno nerovností úhlů v předmětové a obrazové části objektivu 

- má dvě složky a to radiální a tangenciální  

- u měřických komor je zkreslení objektivu velmi malé, často zanedbatelné  

- u neměřických komor dosahuje značných hodnot  

- bez vhodné opravy jsou měřené výsledky zatížené velkou chybou 

- je patrné směrem k okrajům snímku 

- tři typy zkreslení: soudkovité, poduškovité, kombinace obou 

- zkreslením nejvíce trpí širokoúhlé objektivy a zoomy 

- má rozhodující vliv na přesnost měření 

- zkreslení objektivu je udáváno v mikrometrech 

 
Obrázek č. 12 - Typy zkreslení 

 

 Rozměry digitálního čipu a další parametry 

- rozměr digitálního čipu je udáván v milimetrech nebo v palcích 

- používá se ke snímání obrazu za objektivem 

- existují různé typy digitálního čipu např. CCD nebo CMOS 

- rozměr digitálního čipu je důležitý pro přepočty ohniskových vzdáleností 

a pro posouzení míry ovlivnění čipu elektromagnetickým pozadím a tím 

vzniku nežádoucího šumu 
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5.1 Kalibrační metody 

Existuje několik kalibračních postupů. Lze je rozdělit na tři základní způsoby, které 

jsou charakterizovány referenčním objektem, případně místem a časem okamžiku 

kalibrace. Jedná se dle [1] o: 

 Laboratorní kalibrace 

- provádí se pro přesné měřické komory (komora pro měřické účely, jejíž 

PVO jsou stabilní a jsou známy s vysoko přesností). PVO se určuje pomocí 

goniometru a kolimátoru. Tuto kalibraci provádí pouze specializovaná 

pracoviště. 

 Kalibrace pomocí testovacího pole 

- hodně využívána metoda kalibrace. Snímkuje se testovací pole z několika 

vhodně geometricky konfigurovaných stanovisek. Testovací pole může být 

přenosné nebo připevněné na objektu, rovinné či prostorové.  

 Simultánní kalibrace 

- způsob kalibrace, kdy jsou snímky používané pro kalibraci využity i pro 

vlastní vyhodnocení. Testovací pole je součástí zaměřovaného objektu. 

Předností je, že PVO se určuje přímo pro časový okamžik snímkování 

měřeného objektu, což zaručuje oproti jiným způsobům nejvyšší přesnost 

při vyhodnocování objektu.  

Pro účely diplomové práce jsem použila způsob kalibrace pomocí testovacího pole  

o různých rozměrech. Kalibrační pole velikosti A1 s počtem 144 bodů a 100 bodů  

a dále formát A3 s počtem 100 bodů. Tyto kalibrační pole jsou součástí programu 

PhotoModeler Scenner ve formátu *.pdf, které jsem si vytiskla na velkoformátové tiskárně. 

Nejideálnější by bylo, použít simultánní kalibraci nebo vícelistovou kalibraci (tzv. multi 

sheet kalibrace), to ale nebylo možné z důvodu verze programu PhotoModeler Scanner, 

která neobsahuje modul pro tvoru vícelistové kalibrace. Proto jsem zvolila tyto kalibrace  

o různých velikostech. 
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5.2 Použité přístroje a pomůcky 

Jako digitální neměřickou komoru jsem použila fotoaparát značky Canon typ EOS 

7D. Patří mezi digitální fotoaparáty s vyměnitelným objektivem a díky rozlišení 18 

megapixelů poskytuje výbornou kvalitu snímků.  

 
Obrázek č. 13 - Digitální fotoaparát Canon EOS 7D [14] 

Tabulka č. 1 - Technické parametry fotoaparátu [14] 

Obrazový snímač 

Typ: CMOS, velikost 22,3 x 14,9 mm  

Pixely: 18 megapixelů  

Typ barevného filtru: Primární barvy 

Obrazový procesor Typ: Duální „DIGIC 4“ 

Objektiv 

Upevnění: EF/EF-S 

Ohnisková vzdálenost: Ekvivalent 1,6 násobné 

ohniskové vzdálenosti objektivu 

  



 Bc. Marie Heinzová: 3D vizualizace kostela  

2013  19 

Nastavení expozice Citlivost ISO: 100 až 6400 

Displej LCD 

Typ: Clear View II TFT s úhlopříčkou 7,5 cm 

(3,0´´), přibližně 920 000 bodů 

Pokrytí: Přibližně 100 % 

Pozorovací úhel: Přibližně 160° 

Fyzické údaje 

Materiál: Korpus těla ze slitiny hořčíku 

Provozní prostředí: 0-40 °C, relativní vlhkost 

85% nebo méně 

Rozměry (Š x V x H): 148,2 x 110,7 x 73,5 mm  

Hmotnost: cca 820 g 

 

Další použité pomůcky byly testovací pole různé velikosti a s různým počtem bodů 

jak už bylo zmíněno.  

 
Obrázek č. 14 - Vzor kalibračního pole (vlevo: kalibrační pole 100 bodů, vpravo: 

kalibrační pole 144 bodů) 
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5.3 Pracovní postup 

5.3.1 Nafocení kalibračního pole 

Testovací pole formátu A1 (144 bodů) bylo položeno na rovnou podložku, v mém 

případě na zem a obloženo čistým bílým papírem. Bylo třeba dbát na to, aby pole bylo 

čisté a bez stínů. Před samotným nafocením se ve fotoaparátu nastavilo maximální 

rozlišení snímků. Poté se již pořídilo 12 snímků přibližně pod úhlem 45° od testovacího 

pole ze 4 stanovišť. Na každém stanovišti byly pořízeny 3 fotografie, principem jedna 

fotografie testovacího pole, následuje druhá pootočená doprava o 90° a třetí pootočená 

doleva o 90° od první fotografie. Během snímkování bylo třeba dbát, aby nedošlo 

k vypnutí fotoaparátu, neboť by mohlo dojít ke změnám hodnot prvků vnitřní orientace.  

Po nafocení byla data přenesena do počítače pomocí USB kabelu. Tento postup byl stejný  

i u dalších použitých formátů testovacího pole, krom formátu A3, kde stačilo nafotit 8 

snímků.  

 

 
Obrázek č. 15 - Ukázka nafocených snímků 

 

5.3.2 Výpočet ve PhotoModeleru 

Po otevření programu PhotoModeler se zobrazí hlavní průvodce, ve kterém  

si zvolíme to, co chceme provádět. V tabulce jsem zvolila „Camera Calibration Project“, 

poté se otevřelo okno pro volbu snímků a následné importování do programu. Zvolením 

funkce „Execute Calibration“ se spustí výpočet kalibračních snímků. Při samotném 
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procesu program vyhodnocuje jednotlivé snímky a to kolik bodů bylo určeno a zda snímek 

může být použit. V ideálním případě je z každého snímku referencováno 144 bodů z toho 4 

kontrolní v případě použití kalibračního pole se 144 body.  

 
Obrázek č. 16 - Průběh výpočtů kalibračního pole 

 

Po skončení procesu dále vyhodnocuje pokrytí snímků a hodnotu residual. Právě  

tyto hodnoty může program vyhodnotit jako problém, pokud nejsou dodrženy jejich meze. 

Pokrytí snímku by mělo být minimálně 80% a hodnota residual do 1,0 pixelů.  Z mé vlastní 

zkušenosti lze dodržet jednu hodnotu na úkor druhé, pří použití tohoto typu fotoaparátu. 

Další parametr, který je určující, je hodnota „Total error“, která je bezrozměrnou veličinou. 

Ta v ideálním případě klesne pod hodnotu 1. Bohužel, jak už bylo zmíněno u použití 

tohoto typu fotoaparátu a všech ostatních trans-fokálních objektivech je tato hodnota 

mnohdy nedosažitelná. Všechny určující a vypočtené parametry si lze zkontrolovat v tzv. 

„Project Status Report“, který lze převést i do textového souboru.  
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         typ digitálního přístroje 

 použité fotografie 

 rozlišení snímku  

 ohnisková vzdálenost 

 rozměr digitálního čipu 

 poloha hlavního bodu 

 zkreslení objektivu 

 

 

Obrázek č. 17 - Kalibrační údaje 

 

Kalibrací samozřejmě zjistíme také polohu hlavního bodu, rozměr digitálního čipu 

zkreslení objektivu a mnoho dalších parametrů, které patří mezi prvky vnitřní orientace. 

 
Obrázek č. 18 - Vypočtené kalibrační pole v prostředí PhotoModeleru 
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V prostředí PhotoModeleru si lze také zobrazit testovací pole v 3D pohledu 

s polohou digitální neměřické komory při pořízení snímků dále lze aktivovat funkci residua 

bodů nebo elipsy středních chyb.  

 
Obrázek č. 19 – Polohy komor při pořízení snímků 

 

 
Obrázek č. 20 - Polohy komor při pořízení snímků s paprsky  
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5.4 Vyhodnocení 

Jelikož jsem prováděla tři kalibrace různých testovacích polí, co se týče velikostí  

a počtem bodů, musela jsem tyto kalibrace porovnat a vyhodnotit, která z nich  

je nejvhodnější pro použití k tvorbě modelu. Určujícími prvky při vyhodnocování byly 

tyto: 

 Project Problems 

- pokud se naskytne nějaký problém, program ho označí červeně. Většinou  

se jedná o nedodržení už zmiňovaného překrytu a dále o příliš velkou 

hodnotu residual na nějakém bodě 

 

 Total Error 

- také už zmíněná hodnota, která by neměla přesahovat hodnotu 1. Bohužel  

u toho fotoaparátu je tato hodnota často nedosažitelná 

 

 Point Marking Residuals  

- definovaná jako rozdíl mezi označením bodu na fotografii a vypočtenou 

polohou bodu v 3D prostoru. Mezi hlavní parametry patří: 

o Maximum 

- hodnota, která by neměla přesáhnout 1,5 pixelů 

o Overall RMS 

- celkový kvadratický průměr označování všech bodů v projektu  

by neměl přesahovat hodnotu 0,5 pixelů 

 

Pokud některé z těchto parametrů nebyly dodrženy nebo byly příliš velké, 

opakovala jsem nafocení a vyhodnocení kalibračního pole znovu. Samozřejmě  

tyto hodnoty jsou doporučeny dodržet, ale nejsou nijak závazné. Čím lepší hodnoty tím 

kvalitnější je poté vyhodnocovaný model. Velmi záleží na zvoleném fotoaparátu  

a na samotném lidském faktoru.  
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Tabulka č. 2 - Vyhodnocení kalibrace 

 

Z výsledků je zřejmé, že nejlépe vycházející kalibrace byla při použití formátu A1 

se 144 body. Sice zde není dodržen požadovaný překryt 80%, ale toho lze dosáhnou jen  

na úkor maximální odchylky, která nesmí být větší než 1,0 pixel a má vliv na přesnost 

výsledku vyhotoveného modelu. Pro tvorbu modelu jsem tedy použila parametry objektivu 

z této kalibrace.  

Snímky použité při kalibracích a výsledné hodnoty se nachází v příloze č. 1. 

 

POROVNÁNÍ KALIBRACÍ 

Typ kalibračního pole 
144 bodů z toho 4 

kontrolní 
100 bodů z toho 4 

kontrolní 
100 bodů z toho 4 

kontrolní 

Formát  A1 A1 A3 

Prvky vnitřní orientace 

Ohnisková vzdálenost  
(Focal Length) 

18,616967 mm 18,967176 mm 18,424835 mm 

Poloha hlavního bodu  
(Principal Points) 

 X = 11,349809 mm 
Y = 7,470264 mm 

X = 11,423625 mm  
  Y = 7,486714 mm 

X = 11,313529 mm  
Y = 7,450160 mm 

Zkreslení objektivu 

radiální   
(Lens Distortion) 

 K1 = 5,569e-004   
   K2 = -6,24e-007    

 K3 = 0,000e+000 

K1 = 5,504e-004   
 K2 = -1,017e-006   

K3 = 0,000e+000 

K1 = 5,963e-004   
 K2 = -6,365e-007   

K3 = 0,000e+000 

Zkreslení objektivu 

tangenciální  
(Lens Distortion) 

P1 = 5,990e-005   
P2 = -7,085e-005 

P1 = 5,284e-005  
 P2 = -6,544e-005 

P1 = 6,492e-005   
P2 = -7,815e-005 

Kvalita kalibrace 

Celkové kvadratický 

průměr (Overall RMS) 
0,234 pixelů 0,419 pixelů 0,271 pixelů 

Maximální odchylka 

(Maximum) 
0,976 pixelů 3,331 pixelů 0,893 pixelů 

Pokrytí  
(Coverage) 

76% 85% 72% 

Hodnota Total Error 1,875 3,461 2,303 
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6 VYHOTOVENÍ FOTOGRAMM. DOKUMENTACE 

Vyhotovení modelu touto metodou byla pouze doplňující z důvodu nevhodné 

lokalizace objektu.  

6.1 Snímkování objektu 

Při fotografování objektu je třeba dodržet určité podmínky pro dosažení co nejlepších 

výsledků. A to tyto dle [5]:  

 úhel mezi stanovisky a určovaným bodem by měl být od 30° do 150°, 

v ideálním případě 90° 

 vzdálenost od objektu by měla být přibližně stejná 

 ideálně snímkovat při difúzním světle, tedy pod mrakem 

 objekt snímkování by měl vyplňovat maximální plochu snímku 

 zachytit dostatečné množství bodů, aby bylo možné snímek správně 

zorientovat 

 snímky se pořizují s maximálním překrytím, aby byla zajištěna viditelnost 

identických bodů 

 každý bod by měl být zobrazen nejméně na 3 snímcích 

 mít dostatečné množství fotografii 

 

Fotografování probíhalo při zataženém počasí, což je ideální, protože eliminujeme 

možné ostré stíny a tmavé oblasti na snímcích, které má vliv na vyhodnocování kvality 

textur. K pořízení snímků byl použit digitální fotoaparát Canon EOS 7D, u kterého byla  

již předem provedena kalibrace. Fotografování probíhalo z ruky. Použitou metodou 

snímkování byla metoda kruhu, u které fotogrammetrické stanoviště tvoří kruh kolem 

objektu.   
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Obrázek č. 21 - Metoda kruhu [12] 

 

 

Obrázek č. 22 - Metoda kruhu při vyhodnocení střech a komínů [12] 
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Při fotografování nebylo možné dodržet všechny uvedené podmínky z důvodu příliš 

malého místa kolem objektu. Největší problém byl fotografování jižní a jihozápadní  

strany, kde je úzká ulička a fotografování z větší vzdáleností je nemožné. Také z této 

strany není možné zachytit dostatečné množství bodů, aby bylo snímky správně 

zorientovat. Západní strana kostela byla bezproblémová. Je zde dostatek místa  

nad odstoupení od objektu a také zachycení jeho velké části. Nejvýraznějším prvkem 

kostela je jeho vysoká věž. Nafocení této věže, pro zpracování tvaru, nebylo zrovna 

ideální. Některé části nebylo z blízkosti nafocení a natočení fotoaparátu vidět. Vhodnější 

úhly by vznikly odstoupením dále od kostela, ale tím by se ztrácely potřebné detaily a také 

vyplněná maximální plocha snímků daným objektem. Proto jsem chtěla nafotit tuto věž  

ze střech nebo oken přilehlých budov, ale to mi bohužel nebylo umožněno. Celkem bylo 

pořízeno 80 snímků, ze kterých jsem použila 16 pro tvorbu modelu. 

 

 

                 
Obrázek č. 23 - Ukázka nafocených snímků 
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6.2 Vyhotovení 3D modelu 

Po spuštění programu PhotoModeler v okně „Getting Started“ nám program nabízí 

několik možností. V mém případě jsem vybrala „Point-based project“. Po načtení 

nafocených snímků jsem snímky idealizovala pomocí roletky „Project/ Idealize Project“. 

Prováděla jsem to proto, abych odstranila zkreslení. Na neidealizovaných snímcích  

je například rovná linie zobrazena se zkreslením jakou oblouk. Při idealizovaných 

snímcích na základě kalibrace objektivu odstraníme zkreslení a dostaneme překreslený 

snímek jakoby vytvořený ideálním centrálním promítáním bez zkreslení. 

 
Obrázek č. 24 - Ukázka neidealizovaného a idealizovaného snímku 

 

Tento proces trvá několik hodin. Po skončení procesu jsem si projekt uložila  

pod jiným názvem. Poté již následovalo referencování neboli snímání identických bodů  

na jednotlivých snímcích. Referencování bylo spuštěno funkcí „Referencing/ Reference 

mode“. Pro orientaci muselo být na sousedních snímcích sejmuto minimálně 6 bodů a na 3 

snímcích musel být minimálně jeden bod společný. Referencování bylo celkem 

problematické, z důvodu zvolit správné fotografie, které jsou vůči sobě pod vhodným 

úhlem. Během snímání identických bodů, je dobré si hlídat přesnost modelu a to pomocí 

funkce „Process“. Další nezbytnou hodnotou modelu je již zmíněna hodnota residual.  

U referencovaných bodů by tato hodnota neměla být větší než 5 pixelů. Tuto hodnotu si lze 

kontrolovat v roletě „Table Windows/ Point Table - Quality“. 
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Obrázek č. 25 - Ukázka referencování bodů na snímku 

 

 
Obrázek č. 26 - Ukázka kontroly hodnoty Residual 

 

Po dokončení referencování byl pomocí linií (Mark lines mode) a křivek (Mark 

curves mode) vytvořen model. Ten se skládá ze tří samostatných částí, které nebyly 

vyhodnoceny geodeticky, nebo je nebylo možno zaměřit. Nejobtížnější tvorba křivek byla 

při tvorbě věže, jelikož fotky byly nafoceny jak z blízka tak z dálky a šlo špatně vyhodnotit 

její tvar.  
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Obrázek č. 27 - Tečkový model celek 

 
Obrázek č. 28 - Tečkový model detail 
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Dalším krokem vyhotovení modelu bylo připojení do souřadnicového systému.  

Na to jsem použila funkci v hlavním menu „Project/ Scale and Rotation“. PhotoModeler 

umožňuje dva způsoby připojení. Buď známe souřadnice tří bodů, anebo chceme model 

ve správném natočení a správném měřítku na základě jedné změřené délky. Já jsem zvolila 

první způsob. Je třeba zvolit takové 3 body, které nejsou blízko u sebe, ale definují 

podstatnou část celé měřené oblasti. Souřadnice těchto bodů byly zjištěny z geodetického 

měření. 

 
Obrázek č. 29 - Připojení do souřadnicového systému 

 

Poslední částí bylo připojení textury. Nejjednodušší přiřazení textury se provádí 

pomocí funkce „Path Mode“. Tato funkce umožňuje přiřadit ploše reálnou texturu  

ze snímků. Je zde i možnost vybrat přímo danou fotografii, ze které chceme přiřadit 

problémové ploše texturu. Další funkce pro volbu textury jsou například tyto: 

 Triangle Mode – pro plochy komplikovanějších detailů, kde vybíráme 3 body 

 Loft Mode – pro výběr dvou protilehlých stran rovinné plochy 

 Sweep Mode – slouží pro modelování křivek 

 Revolution Mode – pro tvorbu válce, kterou definujeme bodem a křivkou 

 Cone Mode – pro tvorbu kužele daným bodem a křivkou 

Další z možností je si nastavit typ textury, která se má zobrazit. Např. stínovaná 

textura (shaded), drátový model (wire frame), tečkový model (dots) a rychlá nebo kvalitní 

textura (fast or quality), která používá reálnou texturu přímo ze snímků.  
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Obrázek č. 30 - Drátový model celek 

 

 
Obrázek č. 31 - Drátový model detail 
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Obrázek č. 32 - 3D model s texturou 

 

 
Obrázek č. 33 - 3D mode s texturou a polohou kamer 
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6.3 Vyhodnocení  

V následujících dvou tabulkách nalezneme počet použitých fotografií, počet 

referencovaných bodů spolu s vyhodnocením kvality, počet křivek, linii a ploch. Všechny 

tyto hodnoty lze zjistit při samotném vyhodnocení přesnosti pomocí funkce „Process“ nebo 

v roletce „Project/ Statistics“.  

Kvalitu modelu ovlivňují mnohé faktory a to především tvorba fotografie, z nichž 

model vytváříme. Jedná se o vady objektivu a chyby, které jsou způsobeny atmosférickými 

vlivy v čase focení. 

Tabulka č. 3 - Kvalita modelu 

Hodnota Total Error 1,723 

Maximální odchylka 

(Hodnota residual) 
4,694 

 

Tabulka č. 4 – Počet použitých fotografií a bodů v modelu 

Kvalita  Dobrý Slabý Nepoužito Celkem 

Fotografie 13 3 1 16 

Body 120 255 5 380 

 

Tabulka č. 5 – Počet prvků v modelu 

Typ prvku Celkem 

Linie 324 

Křivky  64 

Textury 162 
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7 GEODETICKÉ PRÁCE 

Geodetické práce byly nejrozsáhlejší prací celého projektu, jelikož nebylo možné 

vyhodnotit velkou část kostela fotogrammetricky. Výsledkem geodetického měření  

je model, který byl následné spojen s modelem vyhotoveným fotogrammetricky. 

7.1 Rekognoskace terénu 

Rekognoskací se rozumí prozkoumání terénu. Při tomto úkonu bylo hlavní vhodně 

zvolit stanoviska, ze kterých se měly zaměřovat podrobné body kostela.  Tyto stanoviska 

jsem stabilizovala měřickým hřebem a označila barvou, pro případné dohledání bodů. 

Jelikož vyhotovený model bude v místím souřadnicovém systému nemusela jsem 

dohledávat body bodového pole. Pro zaměření objektu jsem zvolila 8 měřických 

stanovisek číslovaných od 4001 výše.  Před samotným měřením jsem si nafotila kostel 

z daných stanovisek, proto abych si během měření mohla vyznačovat podrobné body, které 

byly zaměřeny. Tato tzv. fotodokumentace mi sloužila jako měřické náčrty a také mi 

ulehčila práci při zpracování naměřené situace.  

7.2 Použité přístroje a pomůcky 

Pro měření byly použity tyto přístroje a pomůcky: 

a) totální stanice Leica TCR 1202+  

- tento geodetický přístroj umožňuje bezhranolové měření až do vzdálenosti 1500 m. 

Také má velký vestavěný grafický dotykový displej na obou stranách, který 

usnadňuje ovládání totální stanice. 

 

b) odrazné hranoly firmy Leica 

c) dřevené stativy 

d) skládací dvoumetr 
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Obrázek č. 34 – Totální stanice Leica TCR 1202+ [18] 

 

 

Tabulka č. 6 - Technické parametry Totální stanice Leica TCR 1202+ [18] 

Dalekohled 

Zvětšení: 30 x 

Délka: 40 mm 

Zorné pole: 1° 30´ 

Rozsah zaostření: 1,7 m až nekonečno 

Měření délek 

Rozsah: 

- hranol: 3000 m 

- bezhranol: 1500 m 
- mini hranol: 1200 m 

- reflexní páska: 250 m 

Přesnost/Doba měření: 

- standardní režim: 1 mm + 1,5 ppm/ 2,4 s 

- rychlý režim: 3 mm + 1,5 ppm/ 0,8 s 
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Měření úhlů 

Přesnost: 2´  ́(0,6 mgon) 

Metoda: Absolutní, kontinuální, diametrální 

Kompenzátor: pracovní rozsah 4  ́(0,07 gon) 

Klávesnice a Displej 

Displej: 320 x 240 pixelů, LCD, barevný, dotykový 

Klávesnice: 34 kláves 

Úhlové zobrazení: 360°, 400gon 

Délkové zobrazení: m, inch, foot 

 

7.3 Zaměření objektu 

Zaměření bylo rozděleno na dvě části. První části bylo zaměření stanovisek, které 

tvořily uzavřený polygonový pořad. Tou druhou bylo samotné zaměření podrobných bodů 

kostela. Obě tyto části probíhaly současně v rámci jednoho postavení přístroje  

na stanovisku.  

Pro měření byla použita metoda polárních souřadnic. Úhly mezi stanovisky jsem 

měřila ve dvou polohách dalekohledu na odrazný hranol, podrobné body v první poloze 

dalekohledu bezhranolovým měřením. To samé u délek. Výšky přístroje a cíle byly měřeny 

skládacím dvoumetrem.  

Celkem bylo zaměřeno 972 podrobných bodů, které byly označovány v měřickém 

náčrtu a ukládány do paměťové karty přístroje. 
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Obrázek č. 35 - Ukázka měřických náčrtů 

 

7.4 Zpracování geodetického měření 

Veškeré naměřené údaje byly přeneseny pomocí čtečky paměťové karty do počítače. 

Data byly uloženy ve formátu *.gsi. Pro výpočet jsem použila program Groma v. 8. 

Nejprve jsem vypočetla souřadnice stanovisek uzavřeného polygonového pořadu 

v místním souřadnicovém systému metodou nejmenších čtverců, kde polohová odchylka je 

0,001 m a výškový uzávěr 0,01 m.  Následoval výpočet zápisníku měřených podrobných 

bodů. O veškerých výpočtech byly vytvořeny protokoly v textovém formátu *.txt. Vzniklý 

seznam souřadnic podrobných bodů jsem nahrála do programu MicroStation, kde tyto 

body byly následně zpracovány. Výsledkem zpracování byl drátový 3D model, vytvořený 

liniemi.  
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Obrázek č. 36 - Vyhotovený model geodetického měření 

 

Údaje z geodetického měření, zobrazení bodů polygonového pořadu a protokoly 

z výpočtu souřadnic se nachází v příloze č. 2.  

7.5 Porovnání vzdáleností 

Posouzení přesnosti modelu vytvořeného fotogrammetricky bylo určeno pomocí 

porovnání 22 vybraných vzdáleností, které byly vypočteny z geodetických souřadnic 

a ze souřadnice modelu vytvořeného fotogrammetricky v programu PhotoModeler 

Scanner.   

Pro porovnání bylo třeba model vytvořený fotogrammetricky připojit od měřítka 

pomocí délky mezi dvěma zvolenými body, které byly určené geodeticky. Následně jsem 

porovnala dalších 21 vzdáleností a vypočetla střední chybu fotogrammetrického měření 

podle vzorce      
    

 
, která je            .  

Tabulka porovnaných vzdáleností se nachází v příloze č. 5. Výsledné hodnoty, 

ukazují, že odchylky nebyly větší než několik centimetrů. Pro účely vizualizace je tato 

přesnost dostatečná.  
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8 ZPRACOVÁNÍ 3D VIZUALIZACE 

  Pro dokončení modelu bylo třeba spojit oba modely, vyhotovené metodou 

fotogrammetrickou a geodetickou do jednoho, a vytvořit co nejrealističtější vizualizaci 

kostela. Pro tento účel jsme si zvolila program MicroStation. 

8.1 Spojení a doplnění modelu 

Program PhotoModeler umožňuje vytvořený model exportovat do formátu *.dxf. 

Tento formát je možno otevřít v programu MicroStation. Tohoto jsem využila a připojila 

tento model na již vyhotovený model, který jsme geodeticky zaměřila a zpracovala. 

Nejprve jsem ho připojila jako referenční výkres, následně zkopírovala a vložila do již 

hotového modelu, abych s ním mohla dále pracovat. Tím, že model vyhotovený 

fotogrammetricky byl připojen do měřítka pomocí 3 známých bodů, zaměřených 

geodeticky, bylo spojení těchto dvou modelů bezproblémové.  

Jelikož některé části po spojení na sebe nepasovaly, nevypadaly vizuálně dobře nebo 

nebyly vyhodnoceny ani jednou z uvedených metod, rozhodla jsem se pro úpravy  

a doplnění modelu. Jednotlivé úpravy jsem dělala pomocí nástroje na kreslení v 3D  

a polohu nových bodů jsem určovala grafickým protínáním linií. Části, které nebyly vůbec 

vyhodnoceny, jsem dokreslovala podle vizuálního zkoumání z fotografií.  

 
Obrázek č. 37 - Spojené oba modely 
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8.2 Tvorba textury 

V neposlední řadě, bylo třeba připojit texturu na vektorovou kresbu. MicroStation 

umožňuje pomocí funkce „Rendering“ připojit materiál na danou plochu a to buď pomocí 

už definovaných materiálů anebo si vytvořit vlastní. Dále je třeba při tvorbě textury 

definovat světlo, ve kterém se bude daný materiál zobrazovat a jak bude stínován vůči 

jiným plochám a natočení modelu. Je zde možnost nastavení typu stínování, kde 

nejrealističtěji působí Phongovo stínování, které také bylo použito. Takto vytvořený model 

lze uložit jako obrázek a to ve formátech *.jpeg, *.tiff, *.png, *.bmp a jiné. 

 
Obrázek č. 38 -  3D model s připojením textury 
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8.3 Export modelu 

Program MicroStation umožňuje exportovat vytvořený model do formátu *.u3d. 

Takto vytvořený soubor lze importovat do PDF souboru společnosti Adobe Acrobat  

a prohlížet si vytvořený model. Jsou zde zachovány vrstvy spolu s texturou, dále umožňuje 

nastavení různých pohledů a úhlů zobrazení. Jedinou nevýhodou je, že materiály, které 

nebyly použity z knihovny materiálu programu MicroStation, nejsou exportovány a jsou 

nahrazeny jinými materiály. Vytvořený PDF soubor si může otevřít i běžný uživatel, který 

nemá přístup k programům pro zpracování 3D. Tento soubor PDF se nachází v příloze č.6. 

 
Obrázek č. 39 - 3D PDF v prostředí Adobe Acrobat Pro   



 Bc. Marie Heinzová: 3D vizualizace kostela  

2013  44 

9 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vyhotovit 3D model kostela sv. Václava. Byly použity 

dvě metody a to geodetická a fotogrammetrická z důvodu nepříznivé lokalizace objektu. 

Ve fotogrammetrickém zpracování bylo využito metody digitální průsekové 

fotogrammetrie, kterou předcházely kalibrace digitální neměřické komory, jejich 

vyhodnocení, porovnání a následné vybrání nejvhodnější pro další použití. Další částí bylo 

nafocení daného objektu metodou kruhu pro vytvoření 3D modelu v programu 

PhotoModeler Scanner. Výsledkem této metody bylo vytvoření 3D vizualizace kostela 

pomocí referencování bodů s připojením textur přímo z nafocených snímků. Přesnost 

tohoto modelu reprezentuje především hodnota residual (doporučená mez je 5 pixelů), 

která dosáhla nejvyšší hodnoty 4,694 pixelů, hodnota celkového výpočetního procesu 

(Total Error), která dosáhla hodnoty 1,723 a v neposlední řadě také střední chyba 

fotogrammetrického měření, která je 4,34 cm a byla určena porovnáním vzdáleností určené 

metodou jak fotogrammetricky tak geodeticky.  

Druhým použitým měřením bylo měření geodetické. Zde bylo nejdůležitější 

zaměření kostela co nejlépe a nejdůkladněji z důvodu zachycení skutečného tvaru daného 

objektu. Geodeticky byla zaměřena větší část kostela. Výsledkem měření uzavřeného 

polygonového pořadu a podrobných bodů byl seznam souřadnic, který je v místním 

souřadnicovém systému. Tyto souřadnice byly následně použity pro vytvoření 3D 

vizualizace v programu MicroStation. 

Spojením obou modelů byl vytvořen výsledný 3D model kostela sv. Václava, který 

byl doplněn o nevyhodnocené části jako například věžičky všech věží a dále mu byla 

přiřazena textura na základě vizuálního zkoumání fotografií, proto aby model vypadal  

co nejrealističtěji. 
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