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Anotace 

Diplomová práce „Fotogrammetrická dokumentace archeologického naleziště 

Rusovce – Gerulata u Bratislavy“ je zaměřena na fotogrammetrické zpracování dané 

lokality a také zpracování laserového skenování a tvorbu 3D modelů. Práce je rozdělena do 

čtyř větších celků. V prvním je podána stručná charakteristika lokality, přehled výzkumů a 

dokumentace, která je potřebná při zpracování elaborátu po skončení výzkumu. Druhá a 

třetí část jsou věnovány teoretickým poznatkům: historii fotogrammetrie, principům a 

postupům blízké fotogrammetrie, fyzikálním principům laserových skenerů, metodice a 

postupům zpracování dat. V poslední části je popsaný postup terénních a kancelářských 

prací při tvorbě 3D modelů z laserového skenování a snímkování lokality. Cílem práce je 

poukázat na výhodnost použití těchto metod v archeologii a jejich zařazení do 

dokumentace, které přinese zkvalitnění výsledného elaborátu.   

 

Klíčová slova: archeologická dokumentace, blízká fotogrammetrie, laserové 

skenování, 3D model  

Annotation 

 The diploma thesis „Photogrammetric Documentation of the Archaeological 

Site Rusovce – Gerulata“ is focused on photogrammetric documentation of the site and 

also laser scanning processing and 3D models production. The thesis is divided to four 

larger parts. The first one gives a brief characteristics of the site, a short summary of 

researches and a description of the documentation, which is necessary to complete after the 

end of a digging season or project. The second and third one concentrate on theoretical 

knowledge: a history of photogrammetry, principles and data processing in close-range 

photogrammetry, physical priniciples of laser scanners, methods and techniques of data 

processing from laser scanning. Tha last part describes fieldwork and work in an office 

done to create 3D models from laser scanning and photography. The main aim of the thesis 

is to point out the importance of usage of these methods in archaeology and their 

placement to the documentation to increase the quality of the final project documentation.  

 

Key words: archaeological documentation, close-range photogrammetry, laser 

scanning, 3D model  
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Seznam zkratek 

České zkratky 

AM SNM – Archeologické múzeum, Slovenské národné múzeum 

AÚ SAV – Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied 

FiF UK – Filozofická fakulta, Univezita Komenského 

MMB – Múzeum mesta Bratislavy 

po Kr. – po Kristu  

pol. – polovina 

S-JTSK - Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

VŠB – TUO – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

3D/2D – trojrozměrný prostor/dvojrozměrný prostor (x, y, z/x, y) 

 

Cizojazyčné zkratky 

CAD – Computer-aided design 

CCD – Charge-Coupled Device 

DEM – Digital Elevation Model 

DVP – Digital Video Plotter  

GIS – Geographic Information System 

GPS – Global Positioning System 

LMS – Laser Measurement System 

TIN – Triangulated Irregular Networks 

WGS – 84 – World Geodetic System 1984 
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1 Úvod 

Dokumentace archeologického výzkumu je základním dokladem provedených prací 

souvisejících s archeologickým výzkumem. Představuje popis naleziště, dokumentaci 

výzkumu a výsledky zkoumání. Skládá se ze dvou částí – primární (dokumentace 

probíhajících terénních prací, stratigrafických jednotek apod.) a sekundární dokumentace 

(zpracování a vyhodnocení materiálu po skončení výzkumu v terénu). Fotogrammetrie je 

věda zabývající se určováním geometrických parametrů objektů z fotografického 

materiálu. Cílem této práce je aplikace fotogrammetrie a laserového skenování při 

dokumentaci archeologické lokality. Poukázat na široké možnosti využití metody a to 

hlavně v sekundární dokumentaci. 

V městské části Bratislavy Rusovcích byl v 2. pol. 1. století po Kr. vybudován kastel 

Gerulata, který měl důležitou strategickou úlohu. V současnosti se v areálu muzea nachází 

zrekonstruována část pozdně antické pevnosti ze čtvrté stavební etapy, která se stala 

předmětem zaměření. Následně jsou v práci ukázány konkrétní způsoby využití 

fotogrammetrie a skenování pro archeologickou dokumentaci, které přinášejí zjednodušení, 

zpřesnění a zefektivnění dokumentačních prací na nalezišti.  

Jádro práce je rozděleno na tři větší tématické celky. Prvním je stručná archeologická 

charakteristika lokality Rusovce-Gerulata a popis standardizované výzkumné dokumentace 

podle: Metodická pomocná inštrukcia pre vypracovanie a posudzovanie dokumentácie 

z archeologických výskumov [17] (platné od 1. dubna 2011). Druhý celek podává stručnou 

charakteristiku fotogrammetrických metod a kalibraci kamer, typy skenerů a principy 

skenování. Po něm následuje vlastní práce při zpracování výše zmíněné lokality, nejdříve 

fotogrammetricky (jedná se o zpracování lokality, ale také o ukázky zpracování 

konkrétních nálezů) a potom laserovým skenováním. 
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2 Archeologická část 

Rusovce jsou městskou částí Bratislavy nacházející se v jižní části. Patří do okresu 

Bratislava V v Bratislavském kraji. Naleziště je situováno na pravém břehu Dunaje 13 km 

jižně od hlavního města. (obr. č. 1).   

 

Obr. č.  1: Poloha obce Rusovce [21]  

Dlouhodobé archeologické výzkumy jsou bohaté na nálezy a umožnily datovat 

nejstarší osídlené lokality do 2. pol. 1. století po Kr. do období vlády dynastie Fláviovců. 

Název Gerulata se poprvé objevuje už v římských pramenech Itinerari Antonini
1
, Notitia 

Dignitatum
2
 a lokalita je vyznačena na středověkém přepisu římské mapy Tabula 

Peutingeriana
3
 z 3. st. po Kr. [14].   

                                                 

1
 Je registr stanic a vzdáleností podél některých římských cest obsahující směry, jak se dostat 

z jednoho osídlení do druhého. 

2
 Unikátní dokument popisující administrativní organizaci západní a východní častí Římské říše, 

podávající seznam různých úřadů od centrální (císařské) správy až po místní (provinční) správy. 

3
 Mapa zobrazující síť římských cest. Zobrazena je Evropa, část Asie a severní Afriky. Jméno nese 

po Konradovi Peutingerovi, německém humanistovi a antikvářovi 15. a 16. stol.  
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Přesná poloha Gerulaty byla po dlouhé období předmětem sporů různých osobností 

archeologie a historie. Maďarští badatelé hledali tuto stanici na územích obcí Rusovce a 

Jarovce. Podle V. Ondroucha bylo do tohoto území možné zařadit i obec Čuňovo.           

Na Peutingerově mapě je zakreslena mezi Carnuntem a Ad Flexem, což jen potvrdilo výše 

zmíněné úvahy. O. Pelikán jako první umístil lokalitu na území dnešní obce Rusovce a 

výzkumy v okolí kopce Bergl pod vedením J. Dekana potvrdily tuto teorii [9].  

Z historicko-geografického hlediska se území nacházelo na severním okraji Římské 

říše na území provincie Panonie, 14 km od Carnunta.
4
 

2.1 Historie osídlení  

Na základě dosavadních výsledků výzkumů v Gerulatě je možné identifikovat čtyři 

stavební fáze kastelu (tab. č. 1), určit polohu několika pohřebišť a civilního osídlení tzv. 

vicus. Je možné, že v blízkosti se nacházel brod a přístav, které však v terénu zatím nebyly 

potvrzeny. Další text práce se bude podrobněji zaobírat jen čtyřmi vývojovými stavebními 

fázemi kastelu, vzhledem k tomu, že tato struktura byla předmětem fotogrammetrického a 

laserového zaměřování. 

První stavební etapou byl dřevozemní tábor. V této etapě byly zjištěny dvě stavební 

fáze. Starší z nich (1a) probíhala za vlády Fláviovců, konkrétní nálezy poukazují na vládu 

Domitiána. Mladší fáze (1b) je spojována s nástupem Trajána a jeho adoptivního syna 

Hadriána. Hranice tábora určuje dvojitý obranný hrotitý příkop. Severozápadní část tohoto 

opevnění byla přezkoumána v areálu dnešního muzea, jihozápadní a jižní část se objevila 

při výstavbě rodinných domů [13] a východní část odplavil Dunaj. Z vnitřní zástavby 

tohoto tábora byla prozkoumána jen část kasáren. Stěny měly dřevěnou konstrukci z trámů 

vyplněnou hlínou, byly omítnuté maltou a vybílené vápnem. Stavba pravděpodobně 

shořela, o čemž svědčí přepálená vrstva. Na výstavbě v této fázi se podílely legie: legio X 

Gemina et Pia Fiedelis, legio XIIII Gemina, legio XIIII Martia Victrix, které patřily         

ke carnuntské posádce [15]. 

Zánik nejstarší fáze a následnou přestavbu tábora (2) není možné kvůli malému počtu 

artefaktů datovat. Přestavba se konala někdy v průběhu 2. stol. po Kr., pravděpodobně     

                                                 

4
 Carnuntum – hlavní město provincie Panonie. 
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za vlády Antoninovců. Jedná se o nejstarší kamennou konstrukci tohoto tábora. Jeho 

rozloha a rozmístění není přesně stanoveno, v severní části rozlohou překročil dřevozemní 

tábor z první etapy, avšak jižní část se nacházela ve vnitřní zástavbě prvního tábora. 

V prostoru pozdější kvadratické stavby, která bude v textu popsána níže, byly objeveny 40 

– 60 cm široké stěny, které patřily do vnitřní zástavby této etapy výstavby [15]. 

Třetí fáze stavební aktivity je datována do konce 3. a 4. stol. po Kr. Výsledkem je 

zmenšený a téměř čtvercový kastel s kamennými hradbami, jejichž část byla odkryta 

v poloze Bergl a pod farskou sýpkou jihozápadně od areálu muzea [15]. 

V poslední, čtvrté etapě, na přelomu 4. a 5. stol., vznikla věžovitá, pozdně antická 

pevnost, která byla vystavěna v rohu starší architektonické konstrukce. Rozměry věže byly 

30 x 29 m. Stála na 12 mohutných pilířích a jejich základy sahaly až do hloubky 3 až 4 

metrů, což ukazuje na značnou výšku budovy, pravděpodobně tři poschodí. Přízemí bylo 

průchodné a vyšší poschodí byla obytná. Ve středu nádvoří byla umístěna studna a           

ve zdech byly sekundárně zazděny části starších výtvarných děl, které jsou dnes vystavěny 

v budově muzea (obr. č. 2) [15].  

 

Obr. č.  2: Areál muzea – 4. stavební fáze 
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Jméno Dynastie 
Období vlády 

(po Kr.) 
Stavební fáze 

Vespasián 

Fláviovci 

69 – 79 

Stavební fáze 1a Titus 79 – 81 

Domitián 81 – 96 

Nerva  96 – 98 - 

Traján  98 – 117 

Stavební fáze 1b 

Hadrián  117 – 138 

Antonius Pius 

Antoninovci 

138 – 161 

Stavební fáze 2 

Lucius Verus 161 – (?)169 

Marcus Aurelius 161 – 180 

Commodus 177 – 192 

Pertinax,Didius Julianus  193 - 

Septimius Severus, Caracalla, Geta, 

Macrinus, Diadumenián, Elagabalus, 

Severus Alexander 
Severovci 193 – 235 - 

Maximinus I, Gordián I, Gordián II, 

Pupienus, Balbinus, Gordián III, 

Traján Decius, Hostilián, 

Trebonianus Gallus, Aemilián, 

Valerián, Gallienus, Claudius 

Gothicus, Quintillus, Aurelián, 

Tacitus, Florián, Probus, Carus, 

Numerián, Carinus 

Krize 3. století po 

Kr. 
238 – 285 - 

Diocletián, Maximián, Constantius 

I Chlorus, Galerius, Severus I, 

Konštantín I, Maxentius, Maximinus 

II, Licinius I, Konštantín II, Constans 

I, Vetranio, Julián II, Jovián 

Tetrarchie 

a dynastie 

Konstantinovců 

285 – 364 

- 

Stavební fáze 3 

- 

Valentinián I, Valens, Gratián, 

Valentinián II 

Valentinianovci 364 – 392 

Stavební fáze 4 

Theodosius I, Arkádius, Honorius 

Theodosiovci 379 – 457 
Theodosius II, Constantius II, 

Joannes, Valentinián III, Marcián 
- 

Tab. č. 1: Přehled stavebních fází lokality podle císařů, dynastií a roků vlád 



Monika Koróniová: Fotogrammetrická dokumentace archeologického naleziště 

 

6 

 

Podél cest, které vycházely z jednotlivých táborových bran, vznikaly civilní osady – 

vicus. Osada před jižní bránou se dochovala jen zlomkovitě. V osadě před západní bránou 

bylo prozkoumáno několik sídlištních a výrobních objektů. Nejdochovalejší a na nálezy 

nejbohatší osadou byla osada před severní bránou. Jedná se o uliční zástavbu. Ze základů 

budov vyniká zejména jedna, která měla podpodlažní vytápění - tzv. hypocaustum. V jižní 

a severozápadní části byla odkryta topeniště – praefurnia. Osady zásobovaly svojí 

zemědělskou, živočišnou a řemeslnou produkcí jak vojenskou posádku, tak civilní 

obyvatelstvo Gerulaty [13]. 

V okolí osad bylo odkryto pět pohřebišť, jejichž umístění respektuje pravidlo 

pochovávání „extra pommerium“ (za hradbami města). K první etapě výstavby kastelu 

náleží pohřebiště II, V a začíná se pohřbívat na pohřebišti Ia. V druhé stavební etapě se 

stále využívá pohřebiště II a Ia. S posledními dvěma fázemi výstavby jsou spojena 

pohřebiště Ib, III a IV [9]. 

Dlouhá tradice výzkumů v Gerulatě přinesla velké množství archeologického 

materiálu, který je možné rozdělit do několika skupin. První z nich by byla sbírka 

kamenných výtvarných děl, hlavně votivních oltářů, případně náhrobních stél s bohatou 

výzdobou. Mezi nejcennější kusy patří oltář s nápisem potvrzujícím stavbu chrámu 

Jupitera Dolichéna, torzo polychromované reliéfní desky odkazující na Kybelin kult 

v oblasti, Attidova náhrobní deska, případně reliéfy představující mýtické bytosti Daidala a 

Ikara. Další skupinu tvoří militaria, která souvisí s přítomností vojska, např. gladius, 

bronzové kování opasků, nože, bronzová pochva dýky, kopí, šípy a prakové koule. Gemy, 

spony, náramky, přívěsky, prsteny a amulety tvoří třetí skupinu archeologického materiálu. 

Významná je i sbírka mincí, která obsahuje téměř všechny ražby císařů. Z předmětů 

každodenní potřeby byly nalezeny srpy, nůžky, dláto, klíče, skoby a různá kování [15]. 

2.2 Přehled výzkumů 

První výzkumy v lokalitě proběhly už na konci 19. století pod vedením Sötéra a       

na začátku 40. let 20. stol. proběhly výzkumy pod vedením Radnótiho a Gabletra. Ty 

přinesly nálezy a důkazy o osídlení oblasti z doby římské.  

Po několikaleté přestávce začaly nové výzkumy v 60. letech. Výkopové práce byly 

situovány pod kopcem s názvem Bergl. Byl tu vykopán severní roh tábora a zároveň byla 

prozkoumána římská pohřebiště I, II a III [9]. 
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Následující desetiletý výzkum přinesl novou koncepci úprav lokality a zachytil 

komplikovanou stavební situaci, která vznikala v průběhu čtyř staletí [15]. 

V roce 1985 přešla správa areálu pod Múzeum mesta Bratislavy a v tomto období 

bylo prozkoumáno pohřebiště IV [14]. Prudký nárůst výstavby rodinných domů nastal      

po uvolnění stavební uzávěry v roce 1990. V rámci možností byly realizovány 

archeologické výzkumy, do kterých bylo zapojeno několik institucí - Archeologické 

múzeum SNM (AM SNM - J. Halagan), Mestské múzeum v Bratislave (MMB - J. 

Schmidtová), Archeologický ústav SAV Nitra (AÚ SAV - V. Varsik) a Filozofická fakulta 

UK Bratislava (FiF UK - E. Krekovič). Záchranné práce proběhly při plynofikaci, 

výstavbě kanalizace, hloubení vedení pro optické kabely a během různých dalších staveb 

inženýrských sítí. Systematické výzkumy a dokumentace přinesly množství cenných 

informací pro zpřesnění interpretace kastelu v Gerulatě a přilehlých osad [14].  

V současné době vykonává archeologické výzkumy v Rusovcích MMB (J. 

Schmidtová) a SNM (I. Bazovský). Muzeum od hospodářské části odděluje zeď. Za ní se 

nachází otevřený depozit, hospodářská budova a travnatá plocha, kde se v roce 2009 

konaly poslední výkopové práce. Zajímavým z hlediska římské archeologie je objekt číslo 

5, nalezený přibližně 3 m pod úrovní terénu, který byl identifikován jako základy brány 

východní věže do severního frontu kastelu z třetí stavební fáze [15].  

2.3 Archeologická dokumentace 

Výzkumná dokumentace archeologického výzkumu je základním dokumentem a 

dokladem skutečně vykonaných prací v souvislosti s archeologickým výzkumem. 

Představuje opis a dokumentaci terénního výzkumu a jeho výsledků po skončení prací 

v terénu, jako minimální zpracovaní a vyhodnocení získaného nálezového materiálu. 

Skládá se ze dvou částí: primární dokumentace (dokumentace terénního výzkumu a opis 

jeho výsledků, dokumentace stratigrafických jednotek a nálezových situací a okolnosti 

odkrývání) a sekundární dokumentace (zpracování a vyhodnocení získaného materiálu     

po ukončení výzkumu v terénu) [17].  

Dokumentace obsahuje (převzato z Metodické pomocné instrukce): 

 

základní údaje o archeologickém nalezišti – obec, část obce, katastrální území, číslo 

parcel, poloha, okres, kraj, druh naleziště, datování, v případě výzkumu na evidované 
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kulturní památce i číslo z Ústředního záznamu památkového fondu, název národní kulturní 

památky a druh a název památkového území, absolutní zeměpisné souřadnice (např. WGS-

84 nebo S-JTSK). 

 

údaje o zadání, metodě, zpracování a organizaci výzkumu – druh výzkumu
5
, číslo 

rozhodnutí památkového úřadu nebo krajského památkového úřadu, doba trvání terénních 

prací, název stavby, investor, oprávněná právnická osoba, personální obsazení, metoda 

terénního výzkumu, rozložení a způsob označování plošných jednotek výzkumu, vrstev 

a nemovitých nálezů, využití jiných druhů ve výzkumu a analýz a organizace výzkumných 

prací a podíl jednotlivých pracovníků na výzkumu. 

 

topografický, geologický a pedologický opis archeologického naleziště – je nutné 

popsat okolní významné geologické, strategické a komunikační prvky, historické i 

současné, které jsou důležité z hlediska vývoje lokality. Další nutností je prostorové a 

výškové určení naleziště s orientací na sever. 

 

historie a poznatky z předcházejících výzkumů archeologického naleziště – zahrnují 

se zde známé údaje o nalezišti a informace o předcházejících výzkumech lokality 

v chronologickém pořadí s odkazy na literaturu a prameny. Je vhodné uvést i stručný 

přehled historie bezprostředního okolí. V případě nově zkoumané lokality je tento přehled 

základní informací, na který se postupně navazuje. 

 

výškopisné a polohopisné zaměření plochy archeologického výzkumu v normovaném 

systému, lokalizace archeologického naleziště na aktuální katastrální mapě a výseku mapy 

v měřítku 1: 10 000 – plocha se v katastrální mapě vyznačuje na základě zaměření v terénu 

jednou z normovaných metod: ortogonální, polární a nebo pomocí GPS. Pokud není         

ze základní mapy 1: 10 000 zřejmé umístnění naleziště, je vhodné doplnit mapové 

podklady    o mapy menších měřítek se zobrazením širšího okolí, např. 1 : 25 000 nebo 1 : 

                                                 

5
 Druhy výzkumů: památkový, pro vědecké a dokumentační účely, záchranný se specifikací: 

předstihový, v průběhu stavebních prací, záchrana nepředvídaného nálezu. 
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50 000. Body se zaměřují buď v JTSK nebo se určují absolutními geografickými 

souřadnicemi. 

Geodetická dokumentace obsahuje technickou zprávu, jejímž obsahem je popis 

použité metody, použitý souřadnicový a výškový systém, seznam daných bodů 

s místopisnými informacemi. 

 

Opis výzkumných prací, nálezových kontextů a vybraných nálezů, prozkoumaných 

objektů v deníku archeologického výzkumu a v nálezových listech nebo odborném deníku. 

Nálezové listy a odborný deník jsou základním dokumentem nemovitých archeologických 

nálezů s popisem a případným náčrtem zachycených nálezových situací. Vedou se 

předběžně s odkazem na vykonanou kresebnou a fotografickou dokumentaci. Při tvorbě se 

doporučuje využít vzory nálezových listů. 

 

Fotografická a kresebná dokumentace archeologického naleziště v průběhu výzkumu 

a to zejména plány, kresby a profily, z kterých musí být zřejmé a nezaměnitelné prostorové 

souvislosti a archeologické situace zkoumaného území. Grafická dokumentace musí 

obsahovat plán prozkoumané plochy v měřítku od 1:50 do 1:500 s vyznačením částí 

(sondy, sektory a plochy). Pokud byl plán vyhotoven elektronicky, je povinností přiložit 

CD/DVD s vyhotoveným plánem ve vektorovém formátu. Další částí je technická zpráva 

podle odstavce e, plány všech sond, objektů, hrobů v půdoryse s profily, případně řezy 

v měřítku 1:10 až 1:50. Fotodokumentace má jak digitální, tak tištěnou podobu. 

 

fotografická dokumentace a grafická dokumentace vybraných movitých 

archeologických nálezů. Takto se zpracovávají nálezy důležité pro datování a interpretaci 

naleziště. Dokumentují se v restaurovaném stavu se stručným popisem, který obsahuje 

inventární číslo a grafické nebo textové měřítko. 

 

inventarizační soupis všech movitých archeologických nálezů ve formě přírůstkového 

katalogu, obsahující stručný, odborný popis nálezů. Vede se předběžnou formou v psané i 

digitální tabulkové formě, z které je vhodné vyhotovit druhové přírůstkové katalogy. 

Všechny nálezy musí mít samostatné přírůstkové číslo, které je pro každý kus jedinečné a 

nezaměnitelné s ostatními nálezy. 
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odborné posudky, přiměřené podle potřeby povahy nálezů. Jedná se o odborné 

expertízy. V případě časové náročnosti při jejich vypracování mohou být přiloženy i 

dodatečně. 

 

údaje o použitých podkladech, pramenech a literatuře. Ve zprávě jsou uvedeny         

ve formě správných citací a přiloženého seznamu. 

 

popis průběhu a fotografická nebo grafická dokumentace základního konzervování a 

restaurování nálezů, použité přípravky a metody. 

 

administrativní agenda výzkumu, zejména rozhodnutí, závazné stanovisko a nebo 

stanovisko krajského památkového úřadu, zápisy z komisí a obhlídek, oznámení o počátku 

výzkumu a oznámení o skončení výzkumu.  

 

seznam fotografické a kresebné dokumentace. 

 

 vyhodnocení výsledků výzkumu v písemné a grafické podobě. Je autorským výstupem 

vedoucího výzkumu, který podává časové zařazení a interpretaci prozkoumaných objektů a 

situací. Je dominantní částí výzkumné dokumentace. 

 

návrh režimu ochrany a možné prezentace archeologického naleziště. Obsahem je 

způsob zabezpečení plochy a případně doporučení možné ochrany a návrhy možné 

prezentace. [17] 

 

Podle výše uvedeného seznamu součástí archeologické dokumentace je zřejmé, že 

geodetické měření je samozřejmou součástí archeologického výzkumu. Samozřejmostí je 

polohové a výškové určení lokality a určení polohy vzhledem k významným terénním 

prvkům před samotným začátkem výkopových prací. V průběhu výzkumu je nutné 

průběžné zaměřování odkryté plochy významných nemovitých nálezů a polohy movitých 

artefaktů. Výsledná dokumentace musí obsahovat plán prozkoumané lokality v měřítku 

1:50 až 1:500 s vyznačením prozkoumaných částí. 
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Fotogrammetrické snímkování a laserové skenování by však bylo možné využít i při 

dílčím zpracování výzkumu, případně dokumentaci jednotlivých nálezů. Výstupy tradičně 

používaných měřických metod poskytují jen 2D výsledky. Zpracovaná data ze snímkování 

nebo laserového skenování je možné zpracovat do 3D modelu lokality, který podle kvality 

snímkování, případně nastavení skeneru, poskytuje vysoce kvalitní výstupy. Nemusí se 

jednat jen o celkové zpracování lokality. Tato forma dokumentace má široké možnosti 

využití: od zpracování částí architektonických konstrukcí, profilů při výkopech, 

předběžných fází výzkumu po řezy a modelování pohledů zdiva. Po ukončení terénních 

prací je možné vyhotovení modelů drobných nálezů a jednotlivých objektů, např. hrobů. 

Posledním bodem povinného obsahu archeologické dokumentace je i prezentace 

archeologického naleziště, která by se použitím takovýchto vizualizací stala mnohem 

atraktivnější. 
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3 Fotogrammetrie 

Fotogrammetrie je věda a technika zabývající se určováním polohy a tvaru objektu 

měřením na snímku. V základě rozlišujeme leteckou a blízkou fotogrammetrii. Letecká 

fotogrammetrie nachází největší uplatnění při mapování ve středním měřítku a tematickém 

mapování ve velkém měřítku. Je efektivní metodou při sběru dat pro GIS a DMT.            

Na druhé straně blízká fotogrammetrie zahrnuje převážně netopografické aplikace 

využitelné v různých odvětvích průmyslu a vědy. Další text bude věnován převážně 

digitální fotogrammetrii jako vhodné metodě použitelné v archeologické dokumentaci. 

Využití fotogrammetrie je v tomto směru výhodné zejména kvůli nižším finančním 

nákladům a kvalitním výsledkům už při pořízení levnějších digitálních fotoaparátů. 

3.1 Historie fotogrammetrie 

Koncepty fotogrammetrie se objevily již v 15. stol., kdy Leonardo da Vinci 

vysvětlil principy perspektivy a projektivní geometrie skrze zobrazování na skleněné 

desce. Tyto principy tvoří základy fotogrammetrie. Další vědci (např. Albrecht Duerer a 

Johann Heinrich Lambert) se pokoušeli o matematické rozvinutí projektivní geometrie. 

Vztah mezi projektivní geometrií a fotogrammetrií byl poprvé definován v Německu R. 

Sturmsem a G. Hauctem roku 1883 [18]. Vývojové etapy fotogrammetrie je možné rozdělit 

do čtyř skupin. První byla stolová fotogrammetrie, využívaná od roku 1850 do 1900. Dále 

od roku 1900 následovala analogová fotogrammetrie, která byla přibližně v roce 1960 

nahrazena analytickou. Posledním vývojovým stádiem je digitální fotogrammetrie, která 

má v současnosti široké uplatnění v různých vědních oborech a je dynamicky se rozvíjející 

disciplínou [18]. 

Rozvoj stolové fotogrammetrie, která byla jen jakýmsi dalším vývojovým stadiem 

metody měřičského stolu, nastal hlavně z vojenských důvodů. Už během napoleonských 

válek byla stolová fotogrammetrie používána pro tvorbu map složitých terénních útvarů. 

Průkopníkem a tzv. „otcem fotogrammetrie“ byl Aimé Laussedat (1819 – 1907), který 

používal terestrické snímkování pro tvorbu topografických mapových děl. Pokusil se i o 

využití snímků zhotovených kamerami zavěšenými na balonech, kde však narazil             

na problém správnosti pokrytí území a proto od této metody upustil. První panoramatická 

kamera byla vyrobena Paulem Ignaziem Pietrem Porrem, kde byl objekt zachycen            
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na citlivém papíru namotaném na cylindru. Prvním aparátem určeným pro snímkování ze 

vzduchu byla kamera Jamesa Faimana, sestrojená v roce 1887. S několika vylepšeními 

kamer přišel Albrecht Meydenbauer, který byl znám měřením a dokumentováním 

architektury. Jeho snahou bylo zkvalitnění výsledků získaných při snímkování [18].  

Hybnou silou vývoje analogové fotogrammetrie byl rozvoj fotografie ve Francii a 

Německu, koncipování základních fotogrammetrických teorií v Německu v 19. a 20. stol., 

potřeba mapování těžko dostupných horských oblastí (zvláště Švýcarska) během první a 

druhé světové války a velký industriální pokrok, který zabezpečil technologie a 

technologicky zdatné lidi pro široký trh [19]. Důležitým pokrokem byl i vynález letadla 

v roce 1903. První letecké snímky zhotovil Wilbur Wright a Cesare Tardino, který krátce 

na to poprvé snímkoval pro potřeby mapování. Rozvojem analogové fotogrammetrie se 

zabývalo několik předních vědců, ze kterých za zmínku stojí Theodor Scheimpfug (1865 – 

1911), Sebastian Finsterwalder, Eduard von Orel, Max Gasser, Reinhard Hegershoff, Otto 

von Gruber a Američan Sherman Mills Fairchild. Theodor Scheimpfug vysvětlil koncepty 

radiální triangulace a byl průkopníkem letecké fotogrammetrie. Sebastian Finsterwalder se 

soustředil na rozvoj dvojsnímkové fotogrammetrie a orientoval snímky relativně i 

absolutně. Reinhard Hergeshoff byl konstruktérem prvního analogového plotru. Základy 

analytické fotogrammetrie sestavením projektivních rovnic a jejich rozdílů položil Otto 

von Gruber. Nejúspěšnějšími výrobci fotogrammetrických zařízení a příslušenství 

pracujících na principech analogové fotogrammetrie ve 20. stol. byly firmy Zeiss, Wild a 

Kern. [18].  

Mnoho základních principů analytické fotogrammetrie bylo vysvětleno už výše 

zmíněnými vědci, ale prudký rozvoj mohl nastat až sestrojením počítače. Průkopníky byly 

Duane Brown a Uuno Helava. První ze jmenovaných používal metodu vyrovnání bloků 

svazků pro určení externích parametrů kamery, souřadnic bodů a zároveň vnitřní orientaci 

a radiální distorzi. Uuno Helava jako první sestrojil analytický plotr. Ekonomičnost a 

spolehlivost analytické metody vedla ke kontinuálnímu výzkumu a zároveň výrobě 

několika sérií analytických plotrů a příbuzných produktů, které probíhají dodnes [18]. 

Poslední vývojovou etapou fotogrammetrie je digitální fotogrammetrie, o jejíž 

rozvoj se nejvíce přičinil Gilbert Louis Hobrough (1918 – 2002). Je držitelem 47 patentů 

od radaru, barometrické altimetrie po laserovou interferometrii. Sestrojil také radarový 

systém, který měří vzdálenost mezi letadlem a snímaným povrchem. Je konstruktérem 
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přístroje Gestalt Photo Mapper, který se skládal z tiskárny, skeneru, korelátoru, počítače a 

operátoru konzoly. Je to přístroj na zpracování digitálních snímků pro potřeby sestrojování 

modelů a ortofoto map [18]. Digitální fotogrammetrie je v podstatě jen modifikací 

analytické fotogrammetrie s použitím digitálních snímků v počítačovém prostředí, kde jsou 

fotogrammetrické paprsky definovány matematicky (podmínka kolineárnosti) [9]. 

3.2 Blízká digitální fotogrammetrie 

Digitální fotogrammetrie má v dnešní době široké uplatnění v různých oblastech 

díky výhodám, jako jsou vysoké geometrické a temporální rozlišení, vysoká dosažitelná 

přesnost měření, možnost tvorby ortogonálně překreslených snímků ve formě fotoplánů 

a 3D modelů doplněných o fotoreálné texturální informace [1].  

Aplikace blízké fotogrammetrie je možné najít v téměř všech oblastech vědy a 

techniky a to hlavně v oblasti stavebnictví, kde se používá na kontrolní měření 

geometrických parametrů stavebních dílů a konstrukcí, při zatěžkávacích zkouškách, 

měření deformací, tvorbě výkresů fasád, měření sesuvů, stanovení ploch, kubatury, 

rekonstrukci objektů, digitalizaci a kontrolních měření. Mimo stavebnictví se její využití 

jeví jako velmi výhodné mimo jiné v geologii, hornictví, památkové péči, archeologii, 

lékařství, ale i v policejní praxi [5]. 

Využívají se čtyři základní metody snímkování, které mají vlastní postupy 

zpracování snímků. Nejjednodušší metodou je jednosnímková fotogrammetrie, nejpřesnější 

konvergentní fotogrammetrie, které bude v následujícím textu věnována největší pozornost 

z důvodu jejího praktického využití při dokumentaci archeologické lokality. 

Nejefektivnější je stereofotogrammetrie a novějšími metodami jsou panoramatická 

fotogrammetrie a fotogrammetrický skener [1]. Přesnost v určení souřadnic bodů závisí na 

geometrických a negeometrických faktorech. Ke geometrickým faktorům patří: velikost 

formátu a konstanta kamery, vzdálenost projekčního centra od objektu (tyto ovlivňují 

měřítkové číslo snímku), základnový poměr a velikost úhlu, pod kterým se paprsky 

protnou, počet a rozmístění vlícovacích bodů (měly by rovnoměrně obklopovat celý 

prostor s objektovými body) a geometrie snímkování. Mezi negeometrické faktory patří 

matematický model pro odstranění systematických chyb, zejména zkreslení objektivu, 

použití kamery s resseau, která eliminuje deformaci filmu, přesnost měřičského zařízení, 
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tvar a osvětlení bodů, počet snímků z jednoho stanoviště a způsob vyrovnání. Přesnost 

samozřejmě závisí na volbě fotogrammetrické metody a kalibraci kamery [5]. 

3.2.1 Jednosnímková fotogrammetrie 

Je to velmi efektivní metoda díky její jednoduchosti, přesnosti a časovým úsporám. 

Vyhodnocuje se jen jeden snímek a jedinou podmínkou je rovinnost vyhodnocovaného 

objektu [1]. 

Pro rekonstrukci rovinných objektů se využívá matematický model projektivní 

transformace mezi dvěma rovinami odvozenými z projektivní geometrie nebo centrální 

projekce roviny. V projektivní transformaci se všechny přímky v jednom systému 

převádějí zpět na přímky do druhého systému a zachovává se dvojpoměr bodových čtveřic. 

Všeobecně se vyjadřuje rovnicemi [11]: 

                                                                                                                             (3.1) 

 

kde:      x, y – obrazové souřadnice 

            a1, a2, b1, b2, c1, c2  – koeficienty projektivní transformace 

             X, Y – referenční souřadnice   

 

Eliminací geometrického zkreslení způsobeného distorzí objektivu je možné 

dosáhnout vyšší přesnosti. Referenční přesnost je závislá na měřítkovém čísle snímku, 

velikosti obrazového elementu a stočení snímku vůči pozorovací rovině. V praxi se 

uplatňuje snaha o dodržení malých sklonů snímků. Tím se docílí konstantní přesnosti        

po celé ploše snímku [2]. 

Software, který je možné použít při zpracování, musí zvládnout kolineární 

transformaci. Mezi tyto programy patří Topol, I/RAS C a RolleiMetric MSR [12]. 

3.2.2 Stereofotogrammetrie 

Je nejefektivnější metodou, protože se vyhodnocuje stereomodel. Jedním měřením 

se přímo určují prostorové referenční souřadnice. Podmínkou je vzájemná orientace 
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snímkové dvojice. Tato metoda je méně přesná v hloubkové složce a to v závislosti          

od základnového poměru [1]. 

Při vzájemné orientaci dvojice snímků mohou nastat tři případy: normální případ 

(obr. č. 3), (osy záběru by neměly být mimoběžné více jak 10°), stočený případ a mírně 

konvergentní, resp. divergentní případ [8].  

 

Obr. č.  3: Stereofotogrammetrie: normální případ [2] 

Přesnost závisí na konstantě fotokamery, pozemní základně, velikosti obrazového 

elementu a měřítkovém čísle snímku [2]. 

Na zpracování dat dvojic snímků se využívá digitálně fotogrammetrických stanic, 

z kterých jsou nejznámější: digitálně fotogrammetrická stanice HELAVA, Integraph 

ImageStation, ERDAS IMAGINE, PhoTopol, VSD (Video Stereo Digitiser), DVP (Digital 

Video Plotter) a PCI Geomatics [12].   

3.2.3 Fotogrammetrický skener 

Relativní novinkou na trhu je fotogrammetrický skener, který automaticky generuje 

mračno bodů. Jedná se o software zpracovávající dvojici snímků na základě obrazové 

korelace. Princip obrazové korelace spočívá v porovnání dvou obrazů mezi sebou a 

nalezení nejvíce podobných párů bodů. Aby bylo možné objektivně posoudit vzájemnou 

podobnost, je nutné, aby byla definována míra podobnosti pomocí korelačního koeficientu. 

Přesnost a způsob snímkování vychází ze stereofotogrammetrie, ale způsob vyhodnocení je 

rozdílný [1].  
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Při snímkování je nutné dodržet několik zásad. Snímky musí být zhotovené 

podobně jako stereodvojice s úhlem mezi osami záběru menším jako 30° a základnovým 

poměrem: , kde y je vzdálenost kamery od objektu a b je vzdálenost kamer. 

Musí být ostré v celém zorném poli a nutností je i zřetelná, náhodná textura [1].  

Zpracování dat probíhá v několika krocích. V prvním je ze snímků odstraněna 

distorze přímým překreslením na základě kalibrace kamery. Následně se snímky orientují 

na identických bodech. Důležitá je kvalitní orientace snímků nejlépe zabezpečena 

kruhovými terči, které je možné měřit automaticky. V třetím kroku se přistupuje 

k automatickému měření identických obrazových elementů na principu obrazové korelace, 

před kterým je však nutné nastavení parametrů, které jsou závislé na požadované hustotě 

mračna bodů a velikosti množství textur povrchů. Výsledkem zpracování je mračno bodů, 

které se dále edituje, vytvářejí se plochy a celkový model [1].  

Přesnost skeneru je při větších předmětových vzdálenostech nižší v porovnání 

s laserovým skenerem, přesto se jedná o efektivní nástroj na tvorbu přesných a detailních 

modelů objektů. Jednotlivé skeny je možné spojit podobně jako u laserového skeneru. 

Nevýhodou je prakticky nefunkčnost v případě objektů bez textury, případně větší šum     

na objektech s málo výraznou texturou. Výhodou jsou nižší náklady na přístrojové a 

softwarové vybavení a minimální nároky na terénní práce [1].  

V současné době používané fotogrammetrické LMS skenery jsou Helawa DSW200, 

Z/I PhotoScan 2000 a Vexcel UltraScan 5000.  

3.2.4 Panoramatická fotogrammetrie 

Novou technologií jsou také panoramatické kamery. Vytvářejí velmi kvalitní 

velkoformátové snímky s vysokým rozlišením. Výhodou je potřeba pouze malého počtu 

snímků oproti klasickým kamerám. Obraz je produktem rotace lineárního CCD senzoru     

o 360° [8].  

3.2.5 Konvergentní fotogrammetrie 

Nejpoužívanější metodou blízké fotogrammetrie je konvergentní vícesnímková 

fotogrammetrie (obr. č. 4, 5). Osy záběru kamer mohou být vzhledem k sobě ve všeobecné 

poloze. Obvykle ale směřují tak, aby byl co největší překryv na sousedních snímcích. 

Druhým pravidlem je zachytit objekt na co největší ploše snímku [10]. Jedná se vyrovnání 
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svazku paprsků s matematickým modelem perspektivní transformace. Možnosti digitální 

fotografie, jako je automatické měření umělých terčů, automatická identifikace kódových 

terčů, automatické vyhledávání identických bodů na různých snímcích a automatická 

tvorba TIN modelu, zvyšují efektivitu metody. Rozložení stanovišť snímkování a orientace 

os záběru závisí od geometrického tvaru objektu a přístupnosti stanovišť [1]. Dále je nutné 

na objektu geodeticky zaměřit, případně i jednoduššími metodami, určit dostatečný počet 

vlícovacích bodů. 

 

Obr. č.  4: Konvergentní snímkování [10] 

 

Obr. č.  5: Konvergentní snímkování [10] 

Minimální počet veličin potřebných pro transformaci do geodetického systému je 

sedm, např. jeden bod se všemi třemi souřadnicemi, jeden s dvěma a jeden s jednou 

souřadnicí. Z výše uvedeného vyplývá, že minimální počet vlícovacích bodů na snímku 

jsou tři a nutné jsou nejméně dva snímky, zhotovené z různých stanovišť pod úhlem 60° - 

120°. Pro dosažení optimálních podmínek je však nutných 6 – 10 vlícovacích bodů, které 
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budou vhodně rozmístěny okolo celého objektu a uměle signalizovány a snímky budou 

zhotoveny kalibrovanou kamerou [12]. 

Snímky můžeme považovat s určitou přesností za centrální projekci prostorových 

objektů. Vztah mezi snímkovými (x, y, z) a objektovými souřadnicemi (X, Y, Z) vyjadřuje 

podmínka kolinearity, tzn. bod na objektu, jemu odpovídající snímkový bod a projekční 

centrum ležící na přímce (obr. č. 6) [5]. 

 

Obr. č.  6: Vztah mezi prostorovými a projektovými souřadnicemi [5] 

 

Podmínku kolinearity vyjadřují vztahy [5]: 

                                                              (3.2) 

 

Prvky vnitřní orientace x0, y0, c definují polohu projekčního centra ve snímkovém 

souřadnicovém systému. Prvky vnější orientace X0, Y0, Z0, rxy = ω,φ,κ definují polohu 

a pootočení kamery v objektovém souřadnicovém systému. Pomocí snímkových souřadnic 

a prvků vnitřní orientace je možné rekonstruovat svazek paprsků vycházejících 
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z projekčního centra a tento svazek pomocí prvků vnější orientace orientovat v objektovém 

systému [5]. 

 

Po úpravě byly získány rovnice pro objektové souřadnice X a Y [5]: 

 (3.3) 

 

Porovnáním X-ových a Y-ových souřadnic se vypočítá souřadnice Z konkrétního 

bodu. 

Přesnost metody se zvyšuje s rostoucím počtem snímků z dalších stanovišť.             

Na výslednou polohovou přesnost má vliv rozmístění stanovišť a vlícovacích bodů a to 

zejména přesnost měření obrazových souřadnic, faktor kvality průseku, který závisí         

od úhlu průseku určovacích paprsků a jejich počtu na daném bodě, deformační faktor 

určující zkroucení a stočení objektu jako volné sítě, faktor počtu a rozložení vlícovacích 

bodů a měřítkové číslo snímku. Rozložení stanovišť snímkování a orientace os záběru 

závisí od geometrického tvaru objektu a přístupnosti stanovišť [8]. 

Proces tvorby digitálního modelu objektu z konvergentních snímků je možné rozdělit 

do čtyř kroků: kalibrace kamery, definování referenčního systému, snímkování a 

fotogrammetrické zpracování snímků [1]. 

 

a) Kalibrace kamery 

Postup určování vnitřních prvků orientace kamery se nazývá kalibrace kamery. 

Prvky vnitřní orientace jsou: ohnisková vzdálenost f (kolmá vzdálenost                    

od fotogrammetrického projekčního centra po obrazovou rovinu), souřadnice hlavního 

bodu  (je to počáteční bod snímkového souřadnicového systému, který vlivem chyb 

čoček, montáží objektivu a nekolmostí snímkové roviny na optickou osu není v ideálním 

začátku rovinného snímkového systému), radiální distorze  (úhel, o který se odklání 

body mimo optické osy čočkového systému vzhledem na fotogrammetrickou referenční 

osu, vyjadřuje se buď v μm nebo v úhlové míře), decentrační distorze Pr (je způsobena 
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posunem čočkových systémů a komponent při výrobě, nárazu, vibraci a nebo vnějším tlaku 

oproti ideální poloze v optickém systému, ve kterém jsou středy čoček kolineární 

s optickou osou. Obvykle je relativně malá – pod 30 μm). Kalibrace určuje geometrii 

svazků paprsků procházejících optickým systémem objektivu a dopadajících na snímkovou 

rovinu [8].  

Kalibrace kamery může být provedena na základě jedné ze čtyř koncepcí. První je 

kalibrace známých prostorových svazků paprsků, kde se porovnává úhel, který svírá 

předmětový a obrazový určující paprsek s optickou osou. Další koncepcí je kalibrace na 

testovacím poli se známými prostorovými souřadnicemi, kde se výpočet prvků vnitřní 

orientace určí z daných kartézských nebo polárních souřadnic. Kalibrace na testovacím 

poli pomocí známých geometrických tvarů zavádí do výpočtu podmínky např. pravoúhlosti, 

rovinnosti a kolinearity. Kalibrace na testovacím poli s neznámými souřadnicemi používá 

odhad volné sítě. První koncepce je vhodná pro laboratorní kalibraci, druhá pro laboratorní 

a souběžnou a poslední dvě je možné provést v laboratoři souběžně nebo formou 

samokalibrace [2]. 

Laboratorní kalibrace fotogrammetrických kamer výrobci probíhá v jejich vlastních 

laboratořích. Kamery jsou obvykle kalibrovány v pravidelných intervalech nebo v případě, 

že byl zjištěn markantní rozdíl mezi prvky v kalibračním protokolu a stochasticky 

odvozenými prvky vnitřní orientace pomocí blokového vyrovnání svazků paprsků [2].  

Souběžná kalibrace (on the job) je vhodná pro nestabilní kamery, jejichž cílem je 

zabezpečit kalibraci ze snímků použitých k rekonstrukci objektu. Využívá se bodové pole, 

které je snímáno spolu s pozorovaným objektem. Takové bodové pole je v podobě 

speciální prostorové konstrukce s přesně určenými souřadnicemi jednotlivých prvků. 

Konstrukci je možné umístit přímo k pozorovanému objektu, čímž se zajišťují body       

pro kalibraci, stejně jako kontrolní body pro určení prostorových souřadnic objektu. 

Metoda je vhodná pro neměřické kamery, protože prvky vnitřní orientace se určují spolu 

s ostatními neznámými jako prvky vnější orientace a určovanými prostorovými 

souřadnicemi bodů objektu. Nutností je vyhotovení nejméně dvou snímků objektu. Poloha 

pole a objektu se během snímkování nesmí měnit. Výhodou je snímkování za stále 

stejných podmínek [2].  

Samokalibrace využívá snímků objektu. Objektové body využívá pro výpočet prvků 

vnitřní orientace. Spojuje tak do jednoho projektu fotogrammetrické určení bodu a 
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fotogrammetrickou orientaci. Po zavedení vah přídavných parametrů do rovnic je možné 

rozlišit mezi úplně neznámými prvky vnitřní orientace a přesností ohraničenými prvky, 

které vyžadují opravy. Matematický princip vychází z modifikovaných rovnic perspektivní 

transformace, které jsou rozšířeny o členy pro výpočet koeficientů radiální a decentrační 

distorze. Výhodou je absence velkého počtu kontrolních bodů. Dostačující jsou dva 

polohové a tři výškové body s nejméně 4 stanovišti. Na každém stanovišti se vyhotoví 

nejméně dva snímky. V současné době je samokalibrace nejběžnější metodou 

v průmyslových aplikacích blízké fotogrammetrie, kde se používá hlavně konvergentní 

snímkování [2]. 

Pomocí testovacího kalibračního pole se stochasticky určují prvky vnitřní orientace. 

Přesnost bodového pole závisí od měřítkového čísla snímku a od požadované přesnosti 

kalibrace. Aby bylo zamezeno korelaci mezi souřadnicemi určenými měřením teodolitem a 

snímkovými souřadnicemi, zavádějí se geodetická měření (polární souřadnice). Takto je 

možné dosáhnout nejvyšší přesnosti. Do rovnic perspektivní transformace se doplňují 

přídavné parametry metodou blokového vyrovnání svazku paprsků. Na kalibraci se 

využívá od 60 do 100 testovacích bodů. Vyšší počet nepřináší markantní zkvalitnění 

přesnosti. Kalibraci je možné provádět jako 2D ze snímků rovinného bodového pole, anebo 

jako 3D na prostorovém bodovém poli (obr. č. 7) [2]. 

 

Obr. č.  7: Prostorové kalibrační pole 
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Při použití kalibrační mřížky v softwaru PhotoModeler Scanner se jedná                      

o automatickou kalibraci s použitím 8 nebo 12 digitálních snímků kalibrační mřížky. 

Existují dva typy mřížek: 12 x 12 bodů, nebo 10 x 10 bodů (obr. č. 8). 

 

Obr. č.  8: Kalibrační mřížka softwaru PhotoModeler Scanner  

Mřížka obsahuje 4 kódové terče, které software automaticky rozezná, odměří a            

na jejich základě zorientuje snímky. Potom jsou opět identifikovány zbylé body (100) a 

jsou automaticky změřeny. Snímkuje se ze 4 stanovišť, na každém z nich tři snímky         

pod úhlem  45°. Jeden snímek není otočený kolem osy záběru a další dva jsou otočeny o -

90° a nebo +90°. Výsledkem výpočtu jsou prvky vnitřní orientace s charakteristikami 

přesnosti, jednotková střední chyba a opravy pro jednotlivé měřené snímkové body. 

Nevýhodou této kalibrace jsou malé rozměry bodového pole, z čehož plynou krátké 

předmětové vzdálenosti v případě kalibrace kamery pro snímkování větších objektů. 

Druhou nevýhodou je dvojrozměrnost bodového pole. V praxi se totiž téměř stále modelují 

objekty s prostorovou skladbou [2]. 

 

b) Definování referenčního systému 

Referenční souřadnicový systém je systém výsledného prostorového modelu, k jehož 

vytvoření je možné přistupovat dvěma různými způsoby.  
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Po vytvoření modelu se přímo nadefinuje měřítko modelu a jeho orientace a posun 

vůči osám referenčního systému nebo se přiřadí prostorové souřadnice třem vybraným 

bodem modelu. Tento přístup je mnohem jednodušší než druhý, protože vyžaduje znalost 

jen jedné délky, aby bylo modelu přiřazeno skutečné měřítko. Nevýhodou je neznalost 

orientace modelu vůči referenčnímu systému, který pouze odhadujeme [1].  

Pro větší projekty je výhodnější použít vlícovací body pro definování modelu 

v referenčním systému. Zpřesňuje se tím model a eliminují se lokální deformace modelu. 

Tento přístup také poskytuje kontrolu fotogrammetrických i geodetických měření a řeší se 

tím problém orientace snímků na místech se slabým nebo žádným překrytím. Minimální 

počet vlícovacích bodů je 4 a všechny se musí nacházet minimálně na jednom snímku. 

V terénu počet vlícovacích bodů závisí na velikosti a členitosti objektu a měly by vhodně 

rámovat celý objekt [1].  

 

c) Snímkování 

Snímky by měly být ostré, zobrazovat požadovanou podrobnost a co největší plochu 

objektu. Zároveň stejné části projektu musí být zobrazeny na snímcích z různých stanovišť. 

Z hlediska efektivity je vhodné každý pozorovaný bod zobrazit na 3 snímcích při úhlu 

průseku od 30° do 120°. Počet snímků se při větších projektech může pohybovat 

v několika desítkách [1]. 

 

d) Fotogrammetrické zpracování snímků 

Vyhodnocování snímků může být rozděleno do třech kroků. V prvním, přípravném, 

se snímky třídí a upravují. Druhý krok, fáze fotogrammetrického vyhodnocení, se skládá 

z měření vlícovacích a podrobných bodů a jiných pozorovacích prvků. Předběžný výpočet 

neznámých parametrů vyrovnáním svazků paprsků umožňuje přeorientování dalších a 

dalších snímků. Zároveň se počítají prostorové souřadnice určovaných bodů. Po každém 

výpočtu je nutné kontrolovat výsledek vyrovnání skrze maximální hodnoty oprav 

snímkových souřadnic. Běžná dosahovaná výsledná prostorová přesnost bodů je cca 1 cm. 

V závěru se provádí přiřazování textur k jednotlivým plochám, tvorba animací a export do 

různých požadovaných datových formátů. Finální úprava modelu je často realizována 

v CAD systému [3]. 
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4 3D skenování 

Vývoj skenerů začal v devadesátých letech minulého století a 3D skenery se dostaly 

do povědomí veřejnosti okolo roku 2000. Tato metoda přímého určování souřadnic 

upoutala především svojí rychlostí a množstvím přímo měřených prostorových bodů. 

Nejdříve byla technologie určena pro leteckou aplikaci na tvorbu digitálních modelů terénu 

a v pozemní aplikaci na zjišťování prostorových tvarů složitých technologických zařízení. 

Velmi rychle se však začaly 3D skenery používat v různých dalších aplikacích. Před rokem 

2000 byly skenery vzácnými přístroji, které v praxi neměly velkého využití hlavně 

z důvodu vysoké finanční náročnosti, a uživatelé často nebyli schopni vhodně využít data. 

Pokrok nastal až s rozvojem možností zpracování dat a produkcí softwaru pro zpracování 

naměřených bodů [12].   

Už od začátku se skenery začaly rozdělovat podle technologického principu nebo 

dosahu. Z hlediska dosahu rozeznáváme letecké systémy (stovky m až km), pozemní 

systémy se středním dosahem (10 až stovky m), pozemní systémy s krátkým dosahem (1 – 

10m) a pozemní systémy s velmi krátkým dosahem (do 1m) [7]. 

Podle technologického principu rozlišujeme laserové skenery pracující na základě 

přímého měření prostorové vzdálenosti mezi měřícím zařízením a měřeným bodem (dosah 

stovky m) a triangulační 3D skenery pracující na základě měření ze známé základny 

(dosah do 25m) [7].  

Výstupy skenování mají široké praktické využití. Data z letecké aplikace skenování 

jsou spolu s fotogrammetrickými výstupy využívána pro mapování a tvorbu tematických 

vrstev do GIS. Pozemní aplikace jsou různorodé – dokumentace technologických zařízení 

nebo památkových objektů, využití v geologii, stavebnictví, průmyslu, v tvorbě 3D modelů 

města, ve sledování elektrického vedení, v mapování komunikací a pobřežních oblastí, 

zaměřovaní reálného stavu stavebních konstrukcí, využití v podzemních prostorách, ale i 

v kriminalistice nebo designu [12]. 

Na trhu je celá řada laserových skenovacích systémů, které se liší zejména svými 

parametry. Výrobci skenerů jsou Leica, Trimble, Optech, Riegl, Faro a Callidus [12]. 
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4.1 Triangulační 3D skenery 

Využívají měření z konců známé základny. Existuje celá řada kombinací a 

technických řešení. Jejich dosah je do 25 m a závisí na délce základny. Rozlišujeme čtyři 

základní typy konstrukcí: 

a) Jedna kamera a laser – laser a kamera jsou umístěny na základně, snímá se stopa 

laseru na objektu. Buď se otáčí objekt, nebo se zrcadlem vychyluje laserový paprsek (obr. 

č. 9).  

 

Obr. č.  9: Princip triangulačního skeneru s rotujícim laserem [12] 

 

b) Dvě kamery a projektor strukturovaného světla – světlé a tmavé proužky             

pro ulehčení lokalizace a interpolaci (obr. č. 10). 

 

 

Obr. č. 10: Princip triangulačního skeneru - využití dvou kamer a strukturovaného 

světla [12] 
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c) Dvě kamery snímající rotující lineární stopu laseru bez nutnosti znát úhel otáčení 

laserové stopy (obr. č. 11). 

 

Obr. č.  11: Princip triangulačního skeneru - dvě kamery a rotující laser [12] 

 

d) Jedna kamera pohybující se po určitém kroku na přesné základně – čistě optický 

princip, využívá obrazovou korelaci (obr. č. 12). 

 

 

Obr. č.  12: Princip triangulačního skeneru - jedna pohybující se kamera [12] 

 

e) 3D skener pracující s rotující točnou, na kterou je umístěn (obr. č. 13). Tento typ 

byl vyvíjen na ČVUT až k prototypu pod názvem LORS. Tento systém slouží                    

k dokumentaci menších předmětů. V koncových bodech vytyčené základny je teodolit 

s digitální kamerou na jedné straně a laser na druhé. Paprsek laseru je rozmetáván 

skleněnou tyčinkou do svislé roviny ve směru předmětu. Pomalé otáčení předmětu 

umožňuje vypočítat prostorovou polohu jednotlivých bodů z přímo měřených veličin a 

snímkových souřadnic bodů, které jsou automaticky vyhodnoceny z jednotlivých 

digitálních snímků [12]. 
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Obr. č.  13: Princip triangulačního skeneru - jedna kamera a rotující točna [12] 

4.2 Laserové skenery 

Laserové skenovací systémy umožňují bezkontaktní určování prostorových 

souřadnic s relativně vysokou rychlostí, vysokou přesností, komplexností a bezpečností. 

Lze je využít pro 3D modelování a vizualizaci složitých staveb a konstrukcí, interiérů, 

podzemních prostor a libovolných terénů [20]. Bezkontaktní určování souřadnic má 

mimořádné výhody při dokumentaci lokalit a artefaktů historické hodnoty, jejichž 

přemisťování by bylo rizikové. Většina skenovacích systémů využívá nejmodernější pulzní 

laserovou technologii pro měření délek a určení polohy bodů prostorovou polární metodou. 

4.2.1 Fyzikální principy laserových skenerů 

Slovo laser označuje generátor optického záření. Pokud zesilujeme optického záření, 

hovoříme o laserovém zesilovači [16]. 

 Základním prvkem laseru je aktivní prostředí, které obsahuje atomy, ionty nebo 

molekuly schopné excitace na emisní energetické hladiny, které jsou schopné zajistit 

inverzi populace. Další součástí je zdroj energie, který vyvolává excitaci, a optický 

rezonátor, který zajišťuje odraz fotonů na zrcadlech a tak dochází k zesílení laserového 

záření [16].  

Laser je založený na stimulované emisi fotonů v aktivním prostředí. Za normálních 

podmínek se většina atomů, iontů a molekul tvořící aktivní prostředí nachází v nejnižším 

energetickém stavu. Pokud jsou tyto částice excitovány do vyšších energetických stavů 

vnějším zdrojem (intenzivními světelnými záblesky nebo elektrickým výbojem), budou    

při přechodu do původního energetického stavu vyzařovat nekoherentní světelné záření. 

V laseru se tyto emitované fotony pohybují v optickém rezonátoru tvořeném protilehlými 

vysoko leštěnými a rovnoběžnými zrcadly. Při průchodu fotonů okolo excitované částice 
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dojde k její stimulaci a vyzáření fotonu o stejné vlnové délce a směru jako původní foton. 

Takto dochází k postupnému zvyšování toku fotonů, které po přechodu jedním ze zrcadel, 

které je polopropustné, vytvářejí velmi intenzivní, koherentní svazek [20]. 

Podle principu měření v laserových skenovacích systémech se elektronické 

dálkoměry dělí na impulzní, které jsou založený na principu měření tranzitního času 

potřebného na překonání dvojnásobné měřené délky. Fázové jsou založeny na měření 

fázového rozdílu, který vzniká mezi vysílaným a přijímaným signálem. Z takto měřeného 

fázového rozdílu se určí měřená délka [7]. Posledním typem jsou frekvenční, které určují 

odchylku, která vzniká jako produkt skládání časově posunutých frekvenčně 

modulovaných vln. Rychlost šíření elektromagnetických vln v daném prostředí ovlivňuje 

index lomu závisející na vlnové délce záření, teplotě, tlaku, vlhkosti a případném 

chemickém složení prostředí [9]. 

V současné době se ve skenovacích systémech využívá několik způsobů rozmetání 

paprsků: 

a) Pomocí rotujícího zrcadla, které vytvoří svazek paprsků ležících v rovině. Přidáním 

dalšího zrcadla je možné svazek vychylovat ve dvou kolmých směrech (obr. č. 14). 

 

 

Obr. č.  14: Rozmetaní paprsků pomocí rotujícího zrcadla [7] 

 

b) Pomocí rotujícího odrazného hranolu, který je v tvaru pravidelného n-úhelníku a 

jeho normála je osou rotace (obr. č. 15). 

LASER

ZRCADLO
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Obr. č.  15: Rozmetání paprsků pomocí rotujícího odrazného hranolu [7] 

 

c) Pomocí optických vláken uspořádaných do kružnice. Rotující zrcadlo rozmetá 

paprsky do optických vláken, která určí počátek a směr šíření svazku (obr. č. 16). 

 

Obr. č.  16: Rozmetání paprsků pomocí optických vláken [7] 

 

d) Pomocí využití rotace zdroje záření ve dvou osách. 

 

e) Pomocí využití statického optického elementu, který vytváří v prostoru výsek 

světelné roviny [7]. 

4.2.2 Dělení 3D laserových skenerů 

Existuje velké množství parametrů a kritérií, podle kterých je možné laserové 

skenery rozdělit do skupin. 

Podle konstrukce se dělí na stacionární, mobilní a letecké. 

Podle dosahu do třech základních skupin 1) 0,1 – 1m; 2) 1m – 10m; 3) 10m – 100m 

[7].  
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Jednou z nejdůležitějších vlastností je tvar zorného pole. Zorné pole je maximální 

úhlový rozdíl krajních výstupních laserových svazků. Tato vlastnost je spjata s tím, jakým 

způsobem je naveden laserový svazek do bodů rastru. Laserový paprsek je naveden           

na body rastru ve sloupcích nebo řádcích. V některých modelech se to provádí pomocí 

dvou zrcadel nebo hranolů, které mají vzájemně na sebe kolmé osy otáčení. Tento systém 

rozmetá paprsek do relativně malého zorného pole, podobně jako při fotoaparátech. 

Takovéto skenery se nazývají kamerové. U panoramatických skenerů se otáčí celou 

dálkoměrnou soustavou pomocí servomotorů, což umožňuje postihnout téměř celé okolí 

[20]. 

 Podle dosahované přesnosti je možné skenery dělit: 

- systémy s vysokou přesností (0,01 – 1 mm) určené na skenování na malé 

vzdálenosti 

- systémy s přesností 0,5 – 2 mm: skenování s krátkým dosahem a polárně určovanou 

vzdáleností 

- skenery se střední přesností (2 – 6 mm), kde přesnost nepatrně klesá s narůstající 

vzdáleností 

- skenery s přesností 10 – 100 mm s dlouhým dosahem [9].  

Na základě rychlosti měření podrobných bodů rozeznáváme skupiny: 

- systémy s velmi vysokou rychlostí (víc jak 50 000 bodů za 1s) 

- s vysokou rychlostí (1000 – 50 000 bodů za 1s) 

- systémy se střední rychlostí (10 – 1000 bodů za 1s) 

- s nízkou rychlostí (do 10 bodů za 1s) [7]. 

4.2.3 Metodika měření a postup zpracování dat 

Základní princip fungování laserového skeneru je prostorová polární metoda.       

Pro naskenování bodů se používá princip rozmetání laserových svazků, pomocí kterých 

jsou   na povrchu objektu měřeny body v profilech se zvolenou hustotou. Ke každému 

bodu je měřena šikmá délka, vodorovný a zenitový úhel. Výsledkem jsou 3D souřadnice 

měřeného bodu objektu v souřadnicovém systému skeneru, který je všeobecně orientován a 

umístěn. [20]. 

Výsledkem měření je mračno bodů. Z důvodu všeobecné orientace souřadnicového 

systému skeneru je nutné provést transformaci bodů do požadovaného souřadnicového 
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systému. Obvykle jsou na objekt nebo v jeho blízkosti umístěny vlícovací body se 

známými souřadnicemi v požadovaném souřadnicovém systému. Souřadnice vlícovacích 

bodů jsou určeny měřením, např. totální stanicí. S pomocí známých souřadnic vlícovacích 

bodů se prostorovou transformací transformuje mračno bodů do požadovaného systému. 

Stejný postup se v případě vyššího počtu skenů provede u každého z nich. [20]. 

Následujícím krokem je aproximace měřených bodů geometrickými entitami, tzn. 

křivkami a plochami, případně tělesy. Mnoho kreslících systémů používá geometrii 

drátových modelů. Dané body jsou spojovány přímkovými segmenty nebo kruhovými 

oblouky, čímž vzniká model prostorového objektu. Další možností je modelování objektu 

pomocí jednoduchých předdefinovaných objektů, tzv. primitiv. Tato primitiva jsou 

definována parametricky svým matematickým vyjádřením. Jsou to např. koule, kvádr, 

válec atd. [20]. 

Takto vytvořený model umožňuje měření, úpravy a další operace. Může však být 

nepřehledný, a proto je obvykle přistoupeno k vizualizaci. Její výsledek slouží 

k prezentaci, ulehčuje orientaci modelu a umožňuje rozšíření modelu o další údaje, jako 

jsou materiály, textury a osvětlení. Takovýto model je připraven k virtuálnímu prohlížení, 

při kterém jsou jednotlivé snímky generovány s fotografickou kvalitou a je jich možné 

využít např. při prezentaci modelu [20]. 

4.2.4 Přesnost měření 

Celkovou přesnost měření ovlivňuje tvar a povrch skenovaného objektu, stejně tak 

přesnost skenovacího systému. 

V závislosti na tvaru objektu je nutná správná volba stanovišť tak, aby svazek 

paprsků dopadal co nejkolměji po celé ploše měřeného objektu. Složka dopadajícího 

záření, která je odrážena spět do skeneru, je klíčová. Se zvyšujícím se úhlem dopadu klesá 

hodnota intenzity a může nastat případ, že vzdálenost nebude vůbec změřena.                   

Při nesprávném zvolení stanoviště může nastat vícenásobný odraz, případně při měření 

ostrých hran bude zaznamenána průměrná hodnota v oblasti dopadu svazku paprsků [9]. 

Na kvalitu měření působí i samotný povrch měřeného objektu a to svojí schopností 

odrážet optické záření. Tato vlastnost závisí na vlastnostech dopadajícího záření, 

materiálových a geometrických vlastnostech povrchu. Ke správnému odrazu k přístroji 

dochází pouze při difúzním odraze, jehož kvalita závisí na drsnosti a barvě povrchu [7].  
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V případě známých hodnot středních chyb σd, σω, σς měřených veličin: 

- d -  délka 

- ω - vodorovný úhel  

- ς  - zenitový úhel 

 je možné podle Zákona hromadění chyb vypočítat střední chyby souřadnic σx, σy, σz 

a střední chybu určení polohy určovaného bodu σp
2
 = σx

2
 + σy

2 
+ σz

2
 [7].  
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5 Práce v terénu a tvorba modelů 

Vlastní práci při zpracování lokality je možné rozdělit do dvou skupin – práce 

v terénu a kancelářské práce. 

V rámci práce v terénu bylo po rekognoskaci v terénu přistoupeno k rozmístění 

vlícovacích bodů, snímkování pro fotogrammetrické potřeby, laserovému skenování a 

zaměření vlícovacích bodů v místním souřadnicovém systému. 

Mezi kancelářské práce patří fotogrammetrické zpracování snímků v softwaru 

Photoscan, zpracování laserového skenování, tvorba a export mračna bodů v softwaru 

Cyclone a úprava a tvorba modelu v softwaru Geomagic Studio 13. 

5.1 Rekognoskace a rozmístění vlícovacích bodů 

Důležitou součástí každého projektu je rekognoskace terénu, s cílem seznámit se 

s přírodními podmínkami, reliéfem a bodovým polem v okolí měřené lokality. Zároveň 

s rekognoskací byly vybrány nálezy vhodné pro zpracování. 

Po seznámení se s terénem bylo přistoupeno ke snímkování lokality pro potřeby 

fotogrammetrického zpracování. Nejdříve byly po celé lokalitě rozmístěny vlícovací body. 

Vzhledem k plánovanému použití softwaru Photoscan, kde je doporučen min. počet 

vlícovacích bodů 9 – 10 a rozloze lokality, bylo rozmístěno 17 vlícovacích bodů (příloha č. 

2b). Přidání měřených vlícovacích bodů se souřadnicemi do projektu umožňuje správnou 

orientaci snímků a zároveň měření vzdáleností a nastavení měřítka výsledného projektu. 

Body byly v terénu signalizovány vytisknutými černo-bílými značkami na papíře 

s velikostí 100 x 100 mm, průměr značky byl 100 mm (obr. č. 17). 

Vzhledem k tomu, že k laserovému skenování bylo přistoupeno v jiný den, byly 

znovu rozmístěny vlícovací body tak, aby byl pokryt celý prostor lokality. Celkově bylo 

zvolených 6 vlícovacích bodů (příloha č. 2d), jejichž poloha ovlivňuje správné sloučení 

jednotlivých mračen bodů do jednoho souboru. Body byly v terénu signalizovány 

vytisknutými černo-bílými značkami na papíru s rozměry standardního formátu A4 (210 x 

297 mm), průměr značky byl 150 mm (obr. č. 18). V terénu byla zvolena stanoviště        

pro laserové skenování tak, aby byla vhodně pokryta celá plocha lokality. Při rozmísťování 

stanovišť je nutné brát do úvahy úhel zorného pole skenovací stanice tak, aby došlo 

k dostatečnému překrytu mezi jednotlivými stanovišti (příloha č. 2c).    
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Obr. č.  17:  Způsob signalizace vlícovacích bodů  

 

 

 

Obr. č.  18: Způsob signalizace vlícovacích bodů při laserovém skenování 
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5.2 Snímkování 

Při snímkování lokality bylo nutné dodržovat několik zásad správného snímkování: 

neměnnost prvků vnitřní orientace (nepřeostřovat a nepřibližovat během snímkování), 

správná konfigurace (pozorovaný bod zobrazit na min. 3 snímcích při úhlu průseku od 30° 

do 120°) a zachycení co největší plochy na snímku. 

Během prací v terénu bylo použito několik kamer: Canon 500D (obr. č. 22, tab. č. 

2), Nikon D5100 (obr. č. 23, tab. č. 3), Nikon D200 (obr. č. 24, tab. č. 4), a Phase One 645 

AFD s digitální stěnou Leaf Aptus II – 7 (obr. č. 25, tab. č. 5). 

Zachované části architektury jsou maximálně 2 m vysoké a snímkování horních 

částí tedy nebylo s použitím výsuvného stativu problematické. Celkově bylo pořízeno 450 

snímků lokality, ze kterých bylo pro tvorbu modelu použito 338 snímků. 

Po snímkování v exteriéru následovalo snímkování nálezů v budově muzea. Pro 

zpracování byla vybrána jedna pohřební stéla (10 snímků, obr. č. 19), část zachovalé malby 

(6 snímků, obr. č. 20) a malá terakotová lampa (28 snímků, obr. č. 21). 

 

 

Obr. č.  19: Pohřební stéla 
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Obr. č.  20: Omítka s malbou 

 

 

 

Obr. č.  21: Terakotová lampa 
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Obr. č.  22: Canon 500D [22] 

 

Fotoaparát 

Výrobce Canon 

Název Canon EOS 500D 

Typ DSLR 
  

Snímač 

Maximální rozlišení 4752x3168 px 

Rozlišení 15,1 MPix 

Velikost 22,3 x 14,9 mm  

Typ CMOS 

Optika a ohnisko 

Ohnisková vzdálenost 18 - 55 mm (nastaveno na 18 mm) 

Expozice 1/4000 - 30 s 

Manuální zaostřování Ano 

Objektiv 

Typ EF  

Tab. č. 2: Technické parametry kamery Canon 500D [22] 
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Obr. č.  23: Nikon D5100 [23] 

 

Fotoaparát 

Výrobce Nikon 

Název Nikon D5100 

Typ DSLR 

Snímač 

Maximální rozlišení 4928 x 3264 px 

Rozlišení 16.2 Mpix 

Velikost 23.6 x 15.6 mm 

Typ CMOS 

Optika a ohnisko 

Ohnisková vzdálenost 18 - 55 mm (nastavený na 18 mm) 

Expozice 1/4000 - 30 s 

Manuální zaostřování Ano 

Objektiv 

Typ Nikon F 

Tab. č. 3: Technické parametry kamery Nikon D5100 [23] 
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Obr. č.  24: Nikon D200 [24] 

 

Fotoaparát 

Výrobce Nikon 

Název Nikon D200 

Typ DSLR 

Snímač 

Maximální rozlišení 3872x2592 

Rozlišení 10.2 Mpix 

Velikost 23.6 x 15.8 mm 

Typ CCD 

Optika a ohnisko 

Ohnisková vzdálenost 10 - 24 mm (nastavený na 10 mm) 

Manuální zaostřování Ano 

Expozice 1/8000 - 30 s 

Objektiv 

Typ Tamron 

Tab. č. 4: Technické parametry kamery Nikon D200 [24] 
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Obr. č.  25: Phase One AFD 645 [25] 

 

Fotoaparát 

Výrobce Phase One 

Název Mamiya 645 AFD 

Typ DSLR 

Snímač 

Maximální rozlišení 6 666 x 4 992 

Rozlišení 33 Mpix 

Velikost 48 x 36 mm 

Typ CCD 

Optika a ohnisko 

Ohnisková vzdálenost 80 mm 

Manuální zaostřování Ano 

Expozice 1/10 000 – 32 s 

Objektiv 

Typ AF 80mm f/2.8 

Tab. č. 5: Technické parametry kamery Phase One AFD 645 [25] 
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5.3 Laserové skenování 

Při skenování lokality byl použit přístroj Leica Scanstation 2 (obr. č. 26, tab. č. 6).  

 

Obr. č.  26: Leica Scanstation 2 [26] 

Obecné 

Typ přístroje Pulzní skener s dvojosým kompenzátorem a 

vysokou rychlostí, měřičskou přesností, 

dlouhým dosahem a plným zorným polem. 

Uživatelské rozhraní Notebook nebo tablet 

Kamera Integrovaná digitální kamera s vysokým 

rozlišením 

Výkon systému 

Přesnost v poloze 6 mm 

Přesnost v délkách 4 mm 

Úhlová přesnost 60 μrad/60 μrad 

Modelovaná plocha přesnosti 2 mm 
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Doměření terčů 2 mm 

Dvojosý kompenzátor Možnosti vypnutí a zapnutí, rozlišení 1’’, 

dynamický rozsah +/- 5’ 

Laserový skenovací systém 

Typ pulzní s vlastním čipem 

Třída 3R (IEC 60825-1) 

Dosah 300m@ 90%; odrazivost 134m@ 18% 

Rychlost skeneru 50 000 bodů za sekundu 

Rozlišení skenování Vzdálenost 0 -50 m – velikost stopy 4,5 mm 

(FWHH), nebo 7 mm (Gauss) 

Zorné pole vod. 360 º, svislé 270 º 

Skenovací optika Panoramatické zrcadlo izolované od prostředí 

dvěma skleněnými štíty 

Komunikace Statický internetový protokol (IP adresa) 

Integrovaný digitální fotoaparát Jednotlivé snímky 24 º x 24 º (1024x1024), plné 

zorné pole 360 º x 270 º pokryté 111 snímky 

Ukazatel horizontace Vnější libela a skrze notebook 

Tab. č. 6: Technické parametry laserového skeneru Leica Scanstation 2 [26] 

V terénu byla zvolena tři stanoviště tak, aby z nich byly viditelné minimálně 4 

vlícovací body (příloha č. 2c). Před každým skenováním byl nastaven rozsah skenování a 

jeho rozlišení. Vzhledem k tomu, že zachované zdi nejsou velmi vysoké, nebylo potřeba 

využít celý rozsah zorného pole v jeho vertikálním směru. Skener zároveň se skenováním 

vytváří snímky lokality, které jsou při zpracování využívány k přebírání textur objektů. 
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5.4 Zaměření a výpočet souřadnic vlícovacích bodů 

Na zaměření vlícovacích bodů byla použitá totální stanice Trimble 5503 DR 

Standard (obr. č. 27, tab. č. 7). Další použité pomůcky byly: stativ, odrazný hranol, 

signalizační značky vlícovacích bodů a svinovací metr. 

 

Obr. č.  27: Trimble 5503 DR Standard [28] 

Měřění ůhlú 

Úhlová přesnost 1.0 mgon 

Čtení úhlů (nejmenší dílek) 0.1 mgon 

Kompenzátor Dvojosý, ± 100 mgon 

Měření délek 

Přesnost měření (směrodatná odchylka)  

na hranol (standard/tracking) 

± (2 mm + 2ppm)/ ± (5mm + 2 ppm) 

Přesnost měření (směrodatná odchylka)   

na reflexní fólii (standard/tracking) 

± (3 mm + 2ppm)/ ± (5mm + 2 ppm) 

Přesnost měření (směrodatná odchylka)  

bez hranolu (standard/tracking) 

± (3 mm + 2ppm)/ ± (10mm + 2 ppm) 
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Nejkratší měřená délka na hranol 1,5 m 

Nejkratší měřená délka na reflexní fólii 2,5 m 

Nejkratší měřená délka bez hranolu 1,5 m 

Čas měření na hranol (standard/tracking) 2s / 0,5s 

Čas měření bez hranolu (standard/tracking) 3s do 30m + 1s/10m / 0,4s do 30 m + 1s/10m 

Dosah – měření na hranol 3000 m 

Dosah – měření na reflexní fólii 200 m 

Dosah – měření bez hranolu 50 m 

Tab. č. 7: Technické parametry totální stanice Trimble 5503 DR Standard [27] 

Vzhledem k tomu, že práce v terénu byly rozděleny do dvou dní – 

fotogrammetrické snímkování a laserové skenování, byly zaměřeny dvě sady vlícovacích 

bodů (rozmístění a vzhled viz. str. 42 a 43). První den bylo metodou volného stanoviště 

změřeno 17 bodů z jednoho stanoviště, které byly rozmístěny rovnoměrně po celé ploše 

lokality (příloha č. 2b). Pro potřeby laserového skenování bylo rozmístěno a stejnou 

metodou zaměřeno 6 bodů z jednoho stanoviště (příloha č. 2d).  

Zpracování měření bylo provedeno v softwaru Groma. Souřadnice byly vypočítány 

v místním souřadnicovém systému s počátkem v souřadnicích 1000, 1000 (příloha č. 2a). 

5.5 Fotogrammetrické zpracovaní 

Agisoft Photoscan je fotogrammetrický software, který umožňuje zpracovat letecké 

snímky i snímky z pozemního snímkování. V rámci zpracování snímků systém 

automaticky kalibruje použité kamery, referencuje kontrolní body a stanoviště kamer, 

vyrovnává bloky svazků skrze leteckou triangulaci s využitím navazovacích bodů, vytváří 

modely překrývajících se částí s použitím autokorelacích algoritmů, ortorektifikuje 

s použitím vnější orientace a měří délky a kubatury. 

Photoscan v rámci orientace snímků stanoví prvky vnitřní a vnější orientace včetně 

distorze. Obvykle software všechna tyto data extrahuje z metadat EXIF a automaticky se 

předpokládá 50 mm ohnisková vzdálenost. V některých případech, kdy se ohnisková 

vzdálenost výrazně liší od 50 mm, což může vést k chybě v orientaci snímků, je nutné 

specifikovat počáteční kalibraci manuálně a parametry zjistit pomocí jiného softwaru.     
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Při orientaci snímků však při zpracování tohoto projektu nedošlo k žádné chybě, tudíž byly 

ponechány parametry extrahované z metadat EXIF. Tyto parametry je možné zkontrolovat 

v záložce Tools – Camera Calibration, kde se po otevření okna a označení příslušných 

fotek zobrazí informace o kalibraci kamery (obr. č. 28). Není nutné snímkování mřížky ani 

prostorového pole, jak tomu bylo v jiných softwarech. Parametry jsou přebrány přímo 

podle aktuálního stavu kamery během snímkování na lokalitě. 

 

Obr. č.  28: Převzaté parametry pro kalibraci kamery 

Agisoft Photoscan je schopný zpracovat desítky tisíc snímků s důrazem na vysokou 

přesnost jak v horizontálních tak vertikálních rozměrech. Zpracování většího počtu snímků 

je dobré rozdělit do několika oddílů, vzhledem k náročnosti probíhajících výpočtů. 

Standardní verze je základním provedením, avšak může být použita k řešení různých úloh: 

rekonstrukce, modelování, digitalizace objektů a scén, stejně tak k tvorbě her. Hlavní 

funkce verze jsou automatická kalibrace kamery, automatická detekce navazovacích bodů, 

letecká triangulace a vyrovnání bloků svazků, generování 3D modelů a export do formátů a 

přiřazování textur k objektům. Profesionální verze je oproti standardní obohacena o další 

funkce: generování polygonálního modelu, nastavené souřadnicového systému, 

georeferencování digitálního modelu a generování a georeferencování ortofo [29].  

Následující text bude věnován popisu kroků při tvorbě modelu v tomto softwaru 

vzhledem k tomu, že se jedná o relativně nový způsob zpracování. Dosáhnutí cíle a tím je 

ve všeobecnosti tvorba 3D modelu je v tomto softwaru rozděleno do třech hlavních kroků 
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– přidávaní a orientace (vyrovnání) snímků, tvorba modelu a nakonec přiřazování textur. 

Po vytvoření modelu jde s ním nadále pracovat – vložit vlícovací body a měřit vzdálenosti 

na objektu, stanovit souřadnicový systém a exportovat model v různých formátech. 

 

5.5.1 Import a orientace snímků 

Import snímků v programu Photoscan je možné přes záložku Workflow,               

po rozbalení které se z nabídky vybere Add Photos (obr. č. 29). V dialogovém okně Add 

Photos se vyberou požadované snímky a přidají se do prostředí (Workspace). 

 

Obr. č.  29: Import snímků 

V případě, že jsou na snímku zobrazeny objekty, které není nutné zpracovat 

v modelu, je možné použít maskovací funkci. Maskování specifikuje oblast na fotce, která 

by mohla být při zpracování matoucí, případně by mohla vést k nesprávným výsledkům 

pro rekonstrukci. Tuto funkci je možné najít na hlavní liště pod názvem „Intellingent 

Scissors“. Na fotkách byly pomocí této funkce specifikovány oblasti, které se dále 

zpracovávaly (obr. č. 30). 
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Obr. č.  30: Specifikování (maskování) oblasti 

Po načtení následuje vyrovnání snímků, které v tomto softwaru probíhá 

automaticky a tím se značně zkracuje doba zpracování projektu. Photoscan hledá vhodné 

body na každém snímku, přičemž také zkoumá okolí každého bodu. Na základě korelace 

mezi body a jejich okolím je navzájem spojuje. Po rozbalení nabídky Workflow – Align 

Photos se objeví dialogové okno s nabídkou, kde je možné vybrat kvalitu této orientace 

(obr. č. 31).   

 

 

Obr. č.  31: Vyrovnání snímků 

Vzhledem k tomu, že pro zpracování bylo k dispozici 450 fotek, jejich načítání, 

vyrovnání a další úkony, byly rozděleny do sedmy oddílů, tzv. chunk. Toto rozdělení 
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urychlilo výpočtové procesy a snížilo nároky na použitý hardware. Přidání nového oddílu 

je možné provézt pravým kliknutím myši do oblasti „workspace“ a přidat nový oddíl. 

5.5.2 Tvorba modelu 

Tvorba modelu je výpočetně náročný krok a trvá relativně dlouho, v závislosti       

na dostupné technologii, kvantitě a kvalitě snímků. Je dobré nejdříve vytvořit model s nižší 

přesností a zjistit, která metoda nejlépe vyhovuje vizualizaci daného objektu a následně 

model přepočítat s vyšší kvalitou. 

V záložce se opět rozklikne nabídka Workflow a následně vybere Build geometry. 

V zobrazeném okně je několik možností zpracování. V nabídce objekt se nachází možnost 

„arbitrary“, která je vhodná pro vizualizaci jakéhokoliv objektu z pozemního snímkování, 

nebo „heigh field“ pro letecké snímkování. Pro tvorbu geometrie je možné vybrat „sharp“, 

která vede k přesnějšímu zpracování modelu s rizikem objevení se děr, které bude nutné 

následně manuálně vyplnit. Možnost „smooth“ vytvoří hladký model bez děr. Je vhodnější 

pro zpracování větších území. Na zvolené kvalitě zpracování (od nejnižší po ultra 

vysokou) závisí celkový vzhled modelu. V tomto dialogovém okně se ještě nastavuje 

maximální počet vytvořených ploch (face count) a maximální velikost plochy, která bude 

odstraněna (face threshold) v procentech z celkového počtu ploch. 

Při tvorbě modelu byly nastaveny tyto možnosti: arbitrary (jedná se o snímky 

z pozemního snímkování), sharp (snímky nezobrazují rozsáhle území), střední kvalita, face 

count 0 (k decimaci ploch bylo přistoupeno v pozdějších fázích projektu) a doporučený 

filtr threshold 0,5 (obr. č. 32).  
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Obr. č.  32: Tvorba modelu 

5.5.3 Textury 

V posledním kroku zpracování modelu bylo přistoupeno k potáhnutí modelu 

texturami. V dialogovém okně se objeví nabídka různých módů zpracování a možností 

nastavení parametrů. Mezi módy zpracování je všeobecný, ortofoto, přizpůsobivý ortofoto, 

textury z jednoho snímku nebo přidání UV. Dále se zde nacházejí možnosti výběru kvality 

plnění děr, šířky a výšky.  

Nastavení pro tento projekt bylo následující: všeobecný mód zpracování a 

průměrný mód homogenizace, výška a šířka je 4096 pixelů (obr. č. 33. 34). 

 

Obr. č.  33: Textury 
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Obr. č.  34: Výsledný model studně na lokalitě 

5.5.4 Úpravy a export 

Nakonec bylo přistoupeno ke spojení jednotlivých oddílů, na které byl projekt 

rozdělen z důvodu snížení náročnosti na výpočetní techniku, přidání referenčních bodů a 

porovnání vzdáleností v modelu s geodeticky vypočítanými souřadnicemi. 

Celý projekt byl rozdělen do sedmy oddílů, které byly na konci spojeny do jednoho 

celku. Po vytvoření jednotlivých oddílů bylo přistoupeno k decimaci generovaných ploch. 

Počty ploch v oddílech byly sníženy přibližně na polovinu (tab. č. 8). 

Oddíl 
Počet bodů Původní počet 

ploch 

Decimovaný počet 

ploch 

Počet snímků 

1  119 128 8 184 978 4 000 000 47 

2 83 083 9  676 453 4 500 000 83 

3 109 268 8 219 719 4 000 000 92 

4 43 040 3 237 697 1 000 000 22 

5 89 919 6 772 900 3 000 000  59 

6 193 538 16 396 281 8 000 000 111 

7 129 306 13 470 915 6 500 000 92 

Tab. č. 8: Statistika jednotlivých oddílů 
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Jednotlivé modely je možné spojit otevřením nabídky Workspace, příkazem Alling 

Chunks a následně Merge Chunks (obr. č. 35). Model celkem pozůstává ze 753 748 bodů a 

přibližně 6 500 000 ploch (po decimaci).  

 

Obr. č.  35: Spojování oddílů do jednoho modelu 

Pro další práci s modelem, např. měření vzdáleností, ploch nebo kubatur, je nutné 

stanovit souřadnicový systém. Program automaticky nabízí souřadnicový systém WGS 84. 

V případě místního souřadnicového systému je nutné postupovat následovně.                    

Na jednotlivých fotkách postupně označit signalizované vlícovací body. Do projektu bylo 

celkem přidáno 14 vlícovacích bodů (obr. č. 36). 
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Obr. č.  36: Přehled rozmístění vlícovacích bodů 

V nabídce View – GroundControl je možné zkontrolovat chyby ve směru 

souřadnicových os na bodech, které budou použity při transformaci. Souřadnice bodů je 

možné vložit načítáním textového souboru nebo manuálně. Po vybrání a zkontrolování 

vhodných vlícovacích bodů následuje optimalizace modelu a propočet bodů do místního 

souřadnicového systému. 

Pro referencování modelu do souřadnicového systému byly vybrány čtyři body: 1, 

2, 5, a 14 s nejmenšími residuami (tab. č. 9). 

Číslo 

bodu 
residuum x (m) residuum y (m) residuum z (m) Počet zobrazení 

1 -0,018 -0,002 -0,007 10 

2 0,011 -0,003 0,003 37 

5 -0,025 0,004 -0,004 28 

14 0,026 0,034 0,011 9 

Tab. č. 9: Chyby vlícovacích bodů ve směru jednotlivých souřadnic 

V případě, že má model určený souřadnicový systém, je možné na něm provádět 

měření vzdáleností, ploch a kubatur. Aby byla zjištěna kvalita vytvořeného modelu, byly 

změřeny vzdálenosti mezi některými vlícovacími body a ty byly následně porovnány se 

vzdálenostmi vypočítanými z geodetického zaměření bodů v terénu (tab. č. 10). 
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Vzdálenost mezi 

body 

Vzdálenost ze 

souřadnic (m) 

Vzdálenost změřená 

na modelu (m) 

Rozdíl vzdáleností (m) 

1 -2 11,057 11,062 0,005 

2 – 10 7,654 7,634 0,020 

8 – 15  14,178 14,143 0,035 

15 – 5 19,916 19,905 0,011 

7– 13 6,766 6,740 0,026 

14 – 12 9,490 9,481 0,009 

4 – 17 14,495 14,535 0,040 

14 – 16  11,980 11,967 0,013 

1 – 10 9,663 9,557 0,106 

15 - 17 5,507 5,519 0,012 

Tab. č. 10: Porovnání vzdáleností vypočítaných ze souřadnic a měřených na 

modelu 

Výsledný model se nachází v příloze č. 1 a 3. 

Při zpracování jednotlivých nálezů byl použit stejný postup jako výše popsaný. Pro 

názornost byly vybrány nálezy, které pocházejí z různých kategorií archeologického 

materiálu: reliéf, omítka a terakota. Jedinou odlišností bylo stanovení referenční 

vzdálenosti u jednotlivých modelů, aby bylo možné zjistit reálné rozměry zobrazených 

objektů a nebyly vkládány žádné vlícovací body a souřadnicový systém. 

Nastavit referenční vzdálenost (pomocí které budou nastaveny rozměry objektu a 

bude možné měření na objektu) umožňuje záložka Tools. Po jejím rozbalení se vybere 

funkce Set Reference Distance (obr. č. 37). 
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Obr. č.  37: Nastavení referenční vzdálenosti na objektu 

Podrobnou statistiku modelů zobrazuje tabulka číslo 11. Jednotlivé modely se 

nacházejí v příloze č. 1 a 4. 

Objekt Počet snímků Počet bodů Původní počet ploch 

Decimovaný počet 

ploch 

Reliéf 10 34 021 5 585 675 5 000 000 

Omítka 6 29 357 15 901 107 7 000 000 

Lampa 28 15 989 7 331 236 7 000 000 

Tab. č. 11: Podrobná statistika modelů jednotlivých nálezů 

Software podporuje několik možností exportu. Po načtení a vyrovnání snímků je 

možné exportovat mračno bodů, celý model, ortofoto a DEM. Někdy je nutná úprava 

modelu v externím softwaru, což Photoscan umožňuje různými způsoby exportu a 

následným importem zpět do pracovního prostředí. 

 Pro export mračna bodů jsou k dispozici formáty: *.obj, *.ply, *.chan, *.txt, *.out, 

Omega Phi Kappa textový soubor a formát souboru pro Photoscan (založený na XML). 

Uložení informací o barvě je podporované formáty *.ply a *.out. [29]. 

Export 3D modelů je možný do jednoho z následujících formátů: *.obj, *.3ds, *.vrml, 

*.ply, *.dae (dokument COLLADA), *.dxf, *.u3d. Také je možný export do *.pdf. Některé 

formáty ukládají informace o texturách do osobitých dokumentů. Je proto nutné je ukládat 

do stejné složky [29]. 
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Export ortofoto je obvykle používaný pro snímky s vysokým rozlišením s použitím 

zdrojových snímků a rekonstruované geometrie. Nejpoužívanějším postupem je zpracování 

snímků z leteckého snímkování, ale také může být nápomocný v případě potřeby zobrazení 

detailu na objektu. Ortofoto je často doprovázena DEM. Aby byl soubor správně 

orientován, je nutné nejdříve nastavit souřadnicový systém. Photoscan umožňuje export 

ortofoto v následujících formátech: *.jpeg, *.png, *.tiff, *.geotiff a KML mozaika 

s vysokým rozlišením pro Google Earth. [29] 

DEM představuje model terénu s vyjádřením výšek. Je často využívaný při leteckém 

snímkování. Může být kombinován s ortofoto, aby byl vytvořen model území. Pro export 

DEM je nutné mít stanoven souřadnicový systém. Export je možný do následujících 

formátů: *. geotiff, *.asc, *.bil a *.xyz. [29] 

Z uvedeného je zřejmé, že software je vhodný nejen na samotný export mračna bodů 

a vytvořeného modelu, ale je také možné jeho formáty dále využít pro vizualizaci na www 

stránkách, např. Google Earth (*.vrml) nebo *.3ds pro Google SketchUp. 

Zpracované modely byly v posledním kroku exportovány do formátu *.obj a dále 

upravovány v softwaru Geomagic Studio 13. Pro úpravu, čištění a finální vizualizaci je 

vhodnější využít právě tento software, protože poskytuje širokou škálu pokročilých funkcí, 

které zkvalitňují finální podobu modelu. 
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Ve všech případech byly použity funkce Mesh Doctor, která odstraňuje nedostatky po 

importy modelu, jako např. napojení trojúhelníků, křížení, velmi členité hrany, hroty, malé 

komponenty a malé díry (obr. č. 38). 

 

Obr. č.  38: Úpravy na modelu - Mesh Doctor 

Následně byly modely ořezány, byly odstraněny nepotřebné části, zredukován šum, 

decimovány (výsledný počet ploch na modelech je: lokalita - 6 000 000 ploch, pohřební 

stéla – 1 500 000, terakotová lampa – 3 500 000, omítka – 7 000 000), ostré hrany byly 

nahrazeny jemnějšími a modely byly exportovány do formátů: .wrp, .wrl, a .pdf  (příloha č. 

1, 3 a 4).  

5.6 Zpracování laserového skenování 

Při zpracování laserového skenování byly použity dva softwary: Cyclone 7.4.1. a 

Geomagic Studio 13. 

Pro práci s mračnem bodů z 3D laserového skenování poskytuje software Cyclone 

několik možností (tzv. modulů), které jsou použitelné v široké škále oborů, např. ve 

stavebnictví, při mapování, v průmyslu, v medicíně, ale i v archeologii. Nepochybnou 

výhodou softwaru je jeho funkce Object Database Client/Server, která efektivně 

uspořádává data v databázi. Dále software obsahuje následující moduly: Cyclone-Scan 

(upřesňuje skenovanou oblast, hustotu skenování a filtrování dat), Cyclone – Register 

(automaticky rozeznává terče Leica Geosystems HDS a uspořádává překrývající se části 
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mračen bodů. Toto je možné i bez použití terčů, což zkracuje čas potřebný na práce 

v terénu), Cyclone – Model (zpracovává data z mračna bodů do objektů pro export a 

import do CAD), Cyclone – Survey (je nutný pro extrakci potřebných prvků a souřadnic 

z mračna bodů), Cyclone – Importer (import mračen bodů od výrobců skenerů Faro, 

Riegle, Optech), Cyclone – Viewer (bez potřeby licence umožňuje vizualizaci a měření 

dat), Cyclone – Server (zprostředkovává přístup vícero uživatelům ke společným 

databázím a modelům), Cyclone – Publisher (export dat pro sdílení na sítích a přístup 

odkudkoliv ze světa) [30].  

Software Geomagic Studio 13 je software pro transformování 3D skenovaných dat do 

vysoko přesných povrchů, polygonů a CAD modelů. Poskytuje nástroj na editování 

mračen bodů, sítí a pokročilé funkce pro tvorbu povrchů. Vše je možné provézt s využitím 

automatických funkcí, které zkracují čas potřebný pro zpracování, ale zároveň zachovávají 

vysokou kvalitu výsledné práce. Software je přizpůsoben na rychlejší zpracování dat a je 

schopen pracovat s většími a hustějšími mračny bodů. Shromažďuje data o bodech, 

optimalizuje je a automaticky (nebo manuálně) propojuje z vícera skenovacích stanic. 

Následně automaticky přiřazuje povrchy do vytvořených sítí z mračen bodů (plochy, válce, 

kužele) a zároveň natáčí, rozšiřuje, ořezává a čistí povrchy. Stejně tak extrahuje křivky, 

konvexní a konkávní plochy [31]. 

5.6.1 Import dat a registrace 

V této fázi zpracování práce byl použit software Cyclone 7.4.1. a to převážně jeho 

moduly: Cyclone Object Database Client, Cyclone – Register, Cyclone – Model a Cyclone 

– Survey.  

Prvním krokem byl import dat měřených v terénu. V dialogovém okně s názvem 

Cyclone Navigator byla přidána databáze Gerulata.imp spolu s textovým souborem 

obsahujícím souřadnice vlícovacích bodů (obr. č. 39). 
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Obr. č.  39: Import databáze a vlícovacích bodů, tvorba registrace 

 

Následně bylo přistoupeno k tvorbě registrace, tzn. skeny z jednotlivých stanovišť 

byly transformovány do místního souřadnicového systému s použitím měřených 

vlícovacích bodů. Podrobná statistika laserového skenování se nachází v tabulce č. 12.  

Stanoviště Počet vlícovacích bodů Počet jednotliv. skenů Počet bodů 

1 4 30 16 472 875 

2 4 10 29 499582 

3 3 20 18 790 095 

CELKEM 6 60 64 762 552 

Tab. č. 12: Podrobná statistika laserového skenování 
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Tímto postupem bylo vytvořeno mračno bodů, které je v místním souřadnicovém 

systému, je s ním možné pracovat a dále vytvářet model (obr. č. 40). 

 

Obr. č.  40: Registrace tří mračen bodů do jednoho projektu 

V tomto kroku je již také možné zkontrolovat absolutní odchylky na jednotlivých 

vlícovacích bodech, které by se měli pohybovat okolo hodnoty 2 mm. Mnohem větší 

odchylky poukazují na hrubou chybu během měření (obr. č. 41).  

 

Obr. č.  41: Absolutní odchylky na jednotlivých vlícovacích bodech 

Kontrola průměrné odchylky a protokol o registraci se nachází v příloze č. 5a. 

Vytvořené jednotné mračno bodů bylo dále zpracováno čistěním a jeho přípravou 

na export. Čištění je výhodné provádět po částech a zbytek vypnout, což zpřehledňuje a 
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urychluje práci. Textury jsou v programu automaticky přebírány ze snímků vytvořených 

integrovaným digitálním fotoaparátem.  

Nakonec bylo přistoupeno k exportu bodů do formátu *.pts. Export je nutné dělat 

po částech. Takto vyexportovaná data jsou připravena na další zpracování v programu 

Geomagic Studio 13. 

5.6.2 Zpracování 3D modelu v Geomagic Studio 13 

Po načtení *.pts souboru do programu bylo přistoupeno k decimaci skenovaných 

bodů na polovinu, sjednocení hustoty bodů na 0,006 m (funkce Uniform), odstranění 

nespojitých a odlehlých komponentů (Select Disconnected Components, Select Outliers) a 

nakonec k vytvoření trojúhelníkové sítě příkazem Wrap. Následně bylo přistoupeno ke 

kontrole sítě: vyplnění děr (Fill Single), vymazání malých, nespojitých částí, členitých 

hran, hrotů a komplikovaného křížení (Mash Doctor). V některých případech byla síť bodů 

zhuštěna. Každá část byla zpracována odděleně a následně spojena do jednoho celku 

funkcí Merge, přičemž došlo k redukci sítě. Výsledný model je v příloze č. 1 a 5b. 
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6 Závěr 

Předmětem zpracování diplomové práce byla archeologická lokalita Rusovce – 

Gerulata při Bratislavě. Nejstarší osídlení na lokalitě pochází z 2. pol. 1. století po Kr., a to 

z období vlády Flaviovců. Zánik je kladen do přelomu 4. a 5. století po Kr. První výzkumy 

na tomto území proběhly už koncem 19. století a tyto položily základy dlouhé tradice 

výzkumů na této lokalitě, která přinesla a stále přináší, velké množství materiálu pro 

zpracování a dokumentaci. 

Dokumentace archeologického naleziště je klíčovou součástí každého výzkumu. Je 

důležitá pro zaznamenání aktuální nálezové situace a průběhu výzkumu, ale i pro navázání 

při dalších výzkumech nebo pro propagaci lokality. Jejími složkami jsou základní údaje     

o lokalitě, organizace výzkumu, popis naleziště, historie a předcházející výzkumy, 

zaměření skutečného stavu, popis prací v terénu, fotografická a kresební dokumentace 

naleziště a vybraných nálezů, podklady a literatura, různé seznamy, katalogy, 

administrativní agenda a inventáře. Z uvedeného je zřejmé, že fotogrammetrické, případně 

laserové zpracování lokality, jejích častí a také nálezů je možné využít v různých 

kategoriích archeologické dokumentace, či už v rámci prací v terénu, po uzavření 

výkopové sezony, při dokumentaci jednotlivých nálezů nebo při závěrečné propagaci 

lokality v cestovním ruchu nebo na akademické půdě. 

Cílem této práce bylo vytvořit 3D modely lokality a vybraných nálezů a poukázat 

na výhodnost 3D modelování pro využití v archeologické dokumentaci. Po snímkování a 

laserovém skenování v terénu bylo přistoupeno k zpracování dat. Byly vytvořeny modely 

celé lokality a třech vybraných nálezů: pohřební stély, omítky a terakotové lampy. 

Výsledná přesnost modelu z fotogrammetrického zpracování je v řádu několika centimetrů, 

při zpracování jednotlivých nálezů ještě lepší. Přesnost výsledku z laserového skenování se 

pohybuje v rozpětí několika milimetrů. Pro potřeby archeologie je tato přesnost vyhovující. 

Další výhodou využití fotogrammetrie je relativně nízká cena digitálních fotoaparátů 

v porovnání s laserovým skenerem, kde již s použitím levnějšího zrcadlového digitálního 

fotoaparátu je možné vytvořit kvalitní modely. Navíc čas strávený v terénu během 

snímkování je porovnatelný, někdy i kratší, s laserovým skenováním. S použitím vhodného 

softwaru se čas strávený při zpracování dále podstatně zkracuje. Jedinou nevýhodou 

fotogrammetrického zpracování je náročnost na použitý hardware, kterou je možné snížit 
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rozdělením projektu do několika oddílů. Obě metody zpracování dat však přinesou značné 

zkvalitnění výsledků archeologické dokumentace. 
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