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Anotace 

Účelem této práce je vyhotovení 3D vizualizace Informačního centra Zvonice 

na hoře Solaň. Celá práce je strukturována do čtyř hlavních částí: Fotogrammetrie, 

fotogrammetrické zpracování, geodetické zpracování a kontrola kvality. První část je 

zaměřena na teorii z oboru fotogrammetrie. V druhé části je postup měření a vytvoření 

geodetického a fotogrammetrického modelu. Poslední část je zaměřena na porovnání 

kvality obou způsobu vyhotovení. 
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Summary 

The purpose of this thesis is creating 3D visualization of the Information centre 

Zvonice on the Soláň Hill. Document is divided into four main parts: photogrammetry, 

photogrammetric procesing, surveying process and quality checking. First part is 

focused on the theory of photogrammetry. In the second part is the measurement 

procedure and creation of geodetic and photogrammetric model. The last part is 

focused on comparing the quality of both these methods of creating. 
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1 ÚVOD 

Základním principem této práce je vyhotoveni 3D modelu Informačního centra 

Zvonice na hoře Solaň. Toto téma bakalářské práce jsem si vybral z důvodu, že rád 

pracuji na projektech, u kterých je vizuální a jasný výsledek práce. V práci je vypsán 

postup kalibrace digitální neměřické kamery, snímkování objektu, geodetické 

zaměření, fotogrammetrické a geodetické zpracování a samotné vyhotovení modelu. 

Dále je provedeno porovnání těchto dvou způsobu zpracování, pomocí zjištění kvality. 
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2 FOTOGRAMMETRIE 

Fotogrammetrie sama o sobě má mnoho způsobu definic. Zmíním zde pouze 

jednu a to takovou, která podle mě nejlépe vystihuje podstatu daného oboru. 

„Fotogrammetrie je obor, který se zabývá získáváním geometrických informací 

z obrazového záznamu.“[1] 

2.1 Historie fotogrammetrie 

Fotogrammetrie má svou historii, jak na našem území Státu, tak samozřejmě i 

v ostatních zemích Světa. V následují části dokumentu, jsou krátce shrnuty historické 

okamžiky a podstatné chvíle vývoje fotogrammetrie. 

2.1.1 Ve světě 

Jako prvopočátek fotogrammetrie můžeme brát již popis „camery obscurum“, 

kterou popsal arab Al Hassan bin Al Haithm (965-1039). Z toho důvodu je možné brát 

začátek fotogrammetrie od roku 1032. V této době ještě neexistovaly fotografie a proto 

pokud budeme uvažovat, že snímky jsou středovým průmětem měřených objektů a 

jejich vyhodnocováním se fotogrammetrie zabývá, tak můžeme říct, že fotogrammetrie 

vznikla ještě dříve, než vznikly fotografie.[1] 

Dalším důležitým okamžikem je období renesance, kdy Leonardo da Vinci 

(1452-1519) popsal „dírkovou komoru“. Dírkové komory se moc nevyužívaly, a to 

z důvodu jejich malé světelnosti. První skutečný základ dnešní nám známe 

fotogrammetrie, položil Jan Kepler, který dokázal zdokonalit sestavení světelné 

komory.[1] 

Druhý rok po vynalezení fotografie prof. J. M. Petzval, slovenský vědec, přispěl 

k rozvoji fotogrammetrie a to tím, že sestrojil moderní objektiv a zavedl do 

geometrické optiky exaktní výpočetní metody.[1] 

V roce 1851 se staly také dva velice důležité okamžiky. Jedním z nich bylo 

první použití fotografického papíru, které učinil W. H. Talbot, a druhým momentem 

bylo vynalezení koloidní mokré desky F. S. Archerem. Určitě je také důležité zmínit 

první snímky pořízené ze vzduchu, o které se zapříčinil francouzský fotograf G. F. 

Tournachon roku 1858 a za pomocí návrhu A. Laussedata se konstruoval první 

teodolit.[1] 



Jakub Pešat: 3D vizualizace Informačního centra Zvonice na Soláni 

3 

2016 

První fototeodolity, které se daly prakticky využít, sestrojili nezávisle na sobě 

Porro, Koppe a Finsterwalder. Roku 1904 firma Zeiss Jena sestrojila fototeodolit 

19/1318, kterému se říká PhoTheo a využíval se do šedesátých let ve světě a u nás 

dokonce pro pozemní fotogrammetrii se používal až do sedmdesátých let, než byl 

nahrazen modernějšími výrobky, což byly komory typu UMK. Hojně se využívala 

průseková fotogrammetrie, která vlastně ve zkratce znamená protínání vpřed z oboru 

geodézie. Tato technologie má však jeden velký nedostatek, a to je problém při 

identifikaci odpovídajících si bodů na různých snímcích. Proto se začala hledat metoda, 

která by byla vhodnější. Podařilo se jí naleznout na konci 19. století za pomocí principu 

stereoskopie. V roce 1892 byly F. Stolzem pořízeny stereozáběry a navržen princip 

prostorové měřické značky. Stereoskopické vyhodnocovací zařízení bylo navrženo 

Hauckem roku 1894. Velký průlom praktické stereofotogrammetrie provedl Dr. C. 

Pulfrich, který sestrojil první přístroj na stereoskopické měření snímkových souřadnic., 

který je do dnešní doby považován za nejpřesnější přístroj na měření na snímcích. Díky 

stereofotogrammetrii se odstranil problém s náročnou identifikací bodů na snímcích a 

také se zlepšila přesnost fotogrammetrie.[1] 

Pozemní fotogrammetrie byla vhodná hlavně pro malé a přehledné území. 

Pokud se jednalo o větší oblasti tak bylo výhodnější použit leteckou fotogrammetrii, 

kde je fotografický přístroj umístěn na vzdušném nosiči. Letecká fotogrammetrie však 

vznikla až počátkem 20. století, kdy se začalo rozvíjet letectví. Letecké snímkování 

našlo velké uplatnění až za vzniku 1. světové války, kde se využívala hojně pro 

vojenské účely.[1] 

Největší nárůst letecké fotogrammetrie se objevil v Rusku po vydání Leninova 

dekretu o zavedení státní geodetické služby (1919) a to z důvodu dosavadního malého 

zmapování Ruska. V následném období se začalo znovu technologie a postupy rychle 

vyvíjet, následkem byl příchod prvního barevného filmu Kodakchrom. Díky nástupu 

druhé světové války se však na chvíli rozvoj fotogrammetrie přerušil, další vývoj nastal 

až po roce 1945. Začaly vznikat nové typy vyhodnocovacích přístrojů, které 

umožňovaly další možné a přesné způsoby zpracování. Asi největší změna se objevila 

zhruba v polovině osmdesátých let. Díky obrovskému rozvoji výpočetních technologií 

se dopředu posunula samotná fotogrammetrie, což mělo za následek vznik digitální 

fotogrammetrie.[1] 
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2.1.2 Na území České republiky 

Na našem území byla věnována pozornost již na začátku a to díky profesoru 

pražské techniky K. Kořistka, který se s ní seznámil při studijním cestování. Ze dvou 

stanovisek, které si vytvořil na Petříně a Hradčanech, vypracoval fotografické snímky a 

pomocí průsekové fotogrammetrie zjistil polohu věží a mnoha dalších bodů na území 

Prahy. Dalším člověkem, který se zabýval fotogrammetrií, byl profesor Fr. Steiner, jež 

sepsal jednu z prvních knih fotogrammetrie. Mezi první měření patřilo například 

mapování Tater v letech 1893-1897, které bylo provedeno v měřítku 1:25 000 pomocí 

průsekové fotogrammetrie. Velké uplatnění pozemní fotogrammetrie se ukázalo při 

mapování skalnatého údolí Vltavy v měřítku 1:1 000. Vojenský zeměpisný ústav před 

rokem 1938 zmapoval za pomocí pozemní fotogrammetrie asi 1600 km
2
 a také 

leteckou fotogrammetrií více jak 67 000 km
2
. Fotogrammetrie se v historii velice 

zásadně podílela na zmapování našeho území státu. Proto když se přecházelo na 

topografické mapování v měřítku 1:10 000, tak se opět využilo fotogrammetrických 

metod.[1] 

Topografické mapy 1:10 000 byly vytvářeny hlavně universální metodou, u 

které se polohopis i výškopis určuje z leteckých snímků, které se vyhodnocovaly na 

analogových vyhodnocovacích strojích. Letecká fotogrammetrie se použila na 

mapování 84% plochy. Použité náklady a čas se pomocí letecké fotogrammetrie 

zmenšily a zkrátil. V tomto období se dala fotogrammetrie na našem území bezpochyby 

porovnávat s okolním světem. V osmdesátých letech se objevily problémy v oblasti 

fotogrammetrie a to převážně z důvodu dokončení topografického mapování a 

utajování družicových a leteckých snímků. Zlepšení přišlo až po roce 1989. 

Fotogrammetrie využívána státem sice stále dále upadala, ale privátní sektor se dokázal 

přizpůsobit a pomocí nových technologii se dále vyvíjel. Fotogrammetrie se tímto stala 

úplně běžnou metodou a to i díky rozvoji digitálních technologií.[1] 
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2.2 Rozdělení fotogrammetrie 

Fotogrammetrii můžeme rozdělit na mnoho odvětví a pod odvětví. Za období 

asi posledních padesáti let se princip a používání fotogrammetrie hodně vyvíjel, 

nejprve se přešlo na metody analytické následně v dalších letech také na metody 

digitální, které byly asi největším převratem. Díky tomu mohly vzniknout družicová 

fotogrammetrie a technologie laserového skenování.[1] 

Je pravděpodobné, že fotogrammetrie se dělí i dalšími způsoby, ale toto dělení 

je jedno z nejzákladnějších. Přejdeme tedy k samotnému dělení fotogrammetrie. 

Dělení fotogrammetrie podle: 

 Polohy stanoviska 

 Počtu vyhodnocovaných snímků 

 Technologie zpracování 

 Typu výstupu[1] 

V další části je trochu podrobněji toto rozdělení popsáno a přidáno další dělení. 

2.2.1 Dělení podle polohy stanoviska 

Fotogrammetrii podle polohy stanoviska můžeme dělit na: 

Pozemní (terestrická, blízká) fotogrammetrie 

U tohoto druhu fotogrammetrie je stanovisko nepohyblivé a umístěné na 

povrchu Země. Při fotografování můžeme přesně geodeticky zjistit souřadnice 

stanoviska a prostorovou orientaci snímku. Z tohoto důvodu je zpracování snímku 

jednodušší. Naopak velkou nevýhodou je, že při pozemní fotogrammetrii jsou 

předměty našeho měření vzájemném překrytu a proto vzniká velká spousta míst, které 

se nedají vyhodnotit. Dalším nedostatkem této metody je přesnost metody měření 

v prostorové složce. Proto se pozemní fotogrammetrie využívá u objektů, které jsou 

přibližně ve stejné vzdálenosti, například: skály, fasády, stěny lomů. Dosah této metody 

záleží na parametrech komory, maximálně však 500 m, ale i tato vzdálenost je už 

docela hraniční. Obvykle se metoda používá na vzdálenosti desítek metrů. Pozemní 

fotogrammetrie nachází uplatnění v mnoha směrech, ať už se jedná o památkářství, 

lékařství nebo strojírenství.[1] 
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Letecká fotogrammetrie 

Při této metodě je stanovisko také nepohyblivé samo osobě, ale je umístěno na 

nějakém nosiči, většinou se jedná o letadlo, případně balón nebo vzducholoď. Zde je 

vyhodnocované území značně větší než u předchozí metody. Bohužel je těžké 

dostatečně přesně určit prostorovou polohu snímku v okamžiku pořízení a proto je i 

zpracování je složitější. Vzdálenost od zařízení k objektu je skoro stálá a to z důvodu 

kolmosti na zájmovou plochu čehož je docíleno pomocí letu. Proto je také skoro stejná 

přesnost vyhodnocování. U této metody došlo k velice velkému pokroku a to díky 

GNSS, díky které je možno určovat prvky vnější orientaci přímo za letu. Období 

vhodné pro provádění leteckého snímkování je Jaro. V této době není sníh ani velká 

vegetace, které by měla za následek špatné provedení práce.[1] 

Družicová fotogrammetrie 

Družicová fotogrammetrie vznikla díky špionážním a interpretačním snímkům 

specializovaných družic už v letech šedesátých. Využívala se i v naší republice a to pro 

tvorbu fotomap. Pro vyhodnocování takto pořízených snímků bylo potřeba speciálního 

programového vybavení v oblasti digitální fotogrammetrie. V dnešní době je tento druh 

fotogrammetrie sice stále speciální, ale je to docela běžná technologie. Rozlišení 

komerčních družic v dnešní době je zhruba 50 cm.[1] 

2.2.2 Dělení podle počtu vyhodnocovaných snímků 

Zde se fotogrammetrie dělí do dvou hlavních odvětví. 

Jednosnímková fotogrammetrie 

U jednosnímkové fotogrammetrie se vyhodnocují pouze samostatné měřické 

snímky. Z tohoto důvodu je možno měřit pouze rovinné souřadnice, proto se dá říct, že 

se jedná o 2D vyhodnocování. Měřené objekty by u této metody měly být rovinné, 

nebo alespoň blízké rovině. Vztah, který popisuje funkci pozemní fotogrammetrie, se 

jmenuje kolineace a je vyjádřen projektivní transformací. V pozemní fotogrammetrii se 

jednosnímková fotogrammetrie používá převážně k tvorbě fotoplánů rovinných 

objektů. V letecké fotogrammetrii je osa záběru svislá a proto je možné získat 

polohopisnou složku mapy rovinaté oblasti.[1] 
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Vícesnímková fotogrammetrie 

Při této metodě se vyhodnocují dva a více snímků. Vícesnímková 

fotogrammetrie se používá pro 3D zpracování. Prostorovou 3D polohu je možno 

vypočítat díky tomu, že se použijí právě nejméně dva snímky a kterých je daný objekt 

zobrazen. Pokud jsou snímky pořízeny s přibližně vodorovnou osou záběru tak je 

možno použít stereoskopii. Při vyhodnocení snímku stereoskopií se využívá umělého 

stereoskopického vjemu, díky němuž je možno vytvořit 3D model předmětu měření. 

V tomto případě se jedná o stereofotogrammetrii. Naopak pokud osy záběru snímku 

sbíhají tak se jedná o vícesnímkové prostorové protínání. Dá se říct, že se jedná o 

průsekovou fotogrammetrii. Takto pořízené snímky můžeme vyhodnotit pouze 

jednotlivými dílčími prvky, kterými jsou například body a to v případě, že prvky je 

možno identifikovat na více než jednom snímku.[1] 

2.2.3 Dělení podle technologie zpracování 

Jedná se o dělení podle toho, jak převádíme snímkové souřadnice na prostorové 

v námi zvoleném souřadnicovém systému. 

Analogové metody 

Tato metoda se dnes již nepoužívá. Jednalo se o vytváření analogového stavu 

jako při vlastním snímkování opticky, mechanicky nebo kombinací obou způsobů. Pro 

analogové zpracování se používaly přesné a velmi složité analogové vyhodnocovací 

stroje. I přes nepoužívání této metody je rychlejší a levnější než digitální technologie 

hlavně pokud se jedná o staré snímky a snímky s malým objemem dat.[1] 

Analytické metody 

Je důležité rozlišit vyhodnocovací stroje a vyhodnocování obsahu snímku. U 

analytického vyhodnocování obsahu snímků se prostorové souřadnice převádí na 

souřadnice geodetické prostorovou transformací, která se vyhodnocuje na počítači. 

Souřadnice na snímcích se měří na přesných stojích a následné transformování se 

provede na počítači. Pokud chceme vyhodnocovat analytickou stereofotogrammetrii, 

tak je vhodné, aby snímky měly rovnoběžnou osu záběru a dostatečný překryt snímků. 

Když vyhodnocujeme pomocí průsekové fotogrammetrie tak je potřeba aby se osy 
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záběrů snímku protínaly ve vhodném úhlu, a podrobné body jsou buď vytvořené, nebo 

uměle signalizované.[1] 

Pokud se bavíme o analytických vyhodnocovacích strojích, tak ty využívají 

konstrukci stereokomparátoru propojeného s počítačem. Pracuje se přímo na 

originálních snímcích a po určení orientace snímku se vyhotoví transformační klíče. 

Pracovník pracuje s modelovými souřadnicemi, z nichž vypočítá souřadnice snímkové 

a geodetické.[1] 

Digitální metody 

Principem digitální technologie je digitální obraz. Pro převedení snímkových 

souřadnic na geodetické se využívá prostorová transformace, která se provádí na 

počítači. Snímkové souřadnice zjišťujeme přímo na monitoru počítače. Pro složitější 

zpracovávání je potřeba i lepšího hardwarového vybavení.[1] 

2.2.4 Dělení podle typu výstupu 

Grafické 

Tento způsob výstupu je už v dnešní době považovaný za zastaralý a to hlavně 

z důvodu další nepoužitelnosti výstupu. Výsledek vyhodnocování je rovnou graficky 

značen na kreslící stůl, který je propojený s vyhodnocovacím strojem. Jedná se o velice 

rychlou metodu, teda za předpokladu pokud má vyhotovitel zkušenosti. Při mapování 

vzniká přímo kartografický originál s polohopisem a výškopisem. Výsledný elaborát 

má přesnost asi ± 0.2 mm.[1] 

Číselné 

Číselný typ výstupu je v dnešním době samozřejmostí. Jedná se o okamžité 

ukládání souřadnic bodů do paměti počítače nebo jiného přenosného média. Ty to 

uložené informace se buď rovnou zpracují, nebo se otevřou v jiném zpracovatelském 

programu. Vyhodnocené výsledky jsou rastrové nebo vektorové (body, linie, polygony, 

plochy). Oproti grafických výsledků je výhodou že je možné výsledek uložit a pak jej 

následně použít, případně jej přesouvat.[1] 
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2.3 Signalizace vlícovacích bodů 

Vlícovací body jsou důležitou součástí jak pozemní fotogrammetrie, tak i 

fotogrammetrie letecké. Jejich signalizace se však u metod trochu liší. 

2.3.1 Pozemní fotogrammetrie 

Vlícovací body se využívají k určení orientace, k transformaci do geodetického 

systému a pro určení měřítka. Používají se taky ke zkontrolování přesnosti 

vyhodnocení měřických snímků. Vlícovací body musí mít změřené známé geodetické 

souřadnice, aby mohla být provedena kontrola přesnosti. Je důležité, aby body byly 

jednoznačně identifikovatelné a viditelné na měřických snímcích. Můžeme použit 

vlícovací body:[1] 

Přirozeně signalizované 

Jedná se zpravidla o body na zaměřovaných stavebních objektech, jako jsou 

například římsy, rohy oken a další jednoznačně viditelné části. 

Uměle signalizované 

Body se používají v místech, kde je nedostatek přirozeně signalizovaných bodů. 

Volíme je podle velikosti objektu a jeho vzdálenosti. U umělé signalizace se používají 

různé signály, obyčejné čtvercové nebo kruhové se soustřednými kruhy nebo segmenty. 

Signály lze umístit na kolík v zemi, na strom nebo plot a další místa. Pokud 

potřebujeme vyhotovit přesnou práci tak jsou nejvhodnější kruhové signály, které jsou 

tvořeny několika soustřednými černo-bílými mezikružími. Při stavebních objektech je 

dobré použít reflexní samolepící terčíky. Je důležité zvolit umístění bodu, tak aby nebyl 

po dobu práce poškozen nebo odstraněn.[1] 

 

 

Obrázek 1: Vlícovací body pozemní fotogrammetrie[2] 
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2.3.2 Letecká fotogrammetrie 

Tvoření vlícovacích bodů u letecké fotogrammetrie probíhá odlišným způsobem 

než u pozemní, z důvodu větší vzdálenosti mezi objektem a snímací kamerou. Je opět 

důležité, aby byly lícovací body vhodně rozmístěné po celém snímkovaném území. 

Dále body musí být stabilizované, tak aby nedošlo k jejich zničení nebo odcizení 

v průběhu snímkování. Při letecké fotogrammetrii můžeme vlícovací body signalizovat 

také buď přirozeně, nebo uměle. Jako přírodní vlícovací body v terénu volíme 

například křižovatky, rohy domů a jiné význačně dobře identifikovatelné body. 

Přírodní vlícovací body se převážně využívají při mapování map malých a středních 

měřítek. Pro mapy velkých měřítek užíváme uměle signalizované vlícovací body. 

Signály se vytvářejí z různých materiálů, jako jsou pěnový polystyrén, lepenka, 

natíraná překližka a další. V dnešní době jsou signály nastříkány na tmavém povrchu 

například kříže na vozovce. Vytvořené signalizace mohou být různých tvarů. Máme 

signály čtvercové a křížové.[1] 

 

Obrázek 2: Vlícovací body letecká fotogrammetrie[2] 

2.4 Základní pojmy ve fotogrammetrii 

2.4.1 Centrální projekce 

Centrální projekce je fotografický snímek daného objektu. Střed objektivu je 

střed promítání a obrazová rovina je citlivá vrstva filmu. „Všechny paprsky od 

předmětových bodů P1, P2, … prochází fotografickým objektivem (který považujeme 

za střed promítání) a pokračují přímočaře dále a tvoří na fotografické vrstvě 

perspektivní obraz P
´
1, P

´
2, … Souhrn těchto paprsků označujeme jako 

fotogrammetrický svazek paprsků. Abychom mohli převést centrální projekci na 

paralelní rovinu mapy, musíme znát tvar a polohu fotogrammetrického svazku 

paprsků.“[3](Obrázek 3) 
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Obrázek 3: Centrální projekce[3] 

2.4.2 Prvky vnitřní orientace 

Jedná se o konstrukční parametry fotokomory, které jsou dány výrobcem. Podílí 

se na velikosti snímků a měřítku. 

Hlavní bod snímku 

Je pata kolmice spuštěná ze středu promítání na snímkovou rovinu. Našim 

nejvyšším požadavkem je, aby byl hlavní bod snímku na místě středu snímkových 

souřadnic. Značíme jej H´ (Obrázek 4). 

 

Obrázek 4: Hlavní bod snímku[3] 
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Konstanta fotokomory 

Konstantou fotokomory je kolmá vzdálenost středu centrální projekce od roviny 

snímku. Tato hodnota se zjišťuje z kalibračního protokolu od výrobce, z vlastní 

kalibrace fotokomory, nebo expozice na snímku, pokud se jedná o pozemní a leteckou 

fotokomoru. Konstantu fotokomory označujeme (f). Pokud je objektiv zaostřený na 

nekonečno, tak je konstanta fotokomory stejná jako ohnisková vzdálenost. Toto 

samozřejmě není stoprocentní. Pokud je fotokomora špatně rektifikovaná tak tenhle 

výrok nemusí být pravdivý.[1, 3] 

Střed snímku 

Z důvodu, že hlavní bod snímku není jednoduché definovat, tak se zavedl pojem 

střed snímku M´. Tento bod je průsečíkem rámových značek, které jsou součásti 

měřických komor. Ze středu snímku se určují snímkové souřadnice. Jak už bylo jednou 

zmíněno, tak ideálním případem je, když je střed snímku totožný s hlavním bodem 

snímku. Bohužel díky technické výrobě komor je hlavní bod snímku netotožný 

se středem snímku.[1, 3] 

Zkreslení objektivu 

Je způsobené nerovností úhlu v předmětové a obrazové části objektivu. Jedná se 

o porušení principu centrální projekce. Zkreslení od středu snímku k jeho okraji má 

rostoucí tendenci. Tento jev má vliv i na snímkové souřadnice a tedy i na celou 

přesnost vyhotovení měření.[1] 

Vzniká geometrickými nepřesnosti při výrobě objektivu. Lze jej eliminovat 

zpracováním ve vhodném software. 

2.4.3 Prvky vnější orientace 

Díky prvkům vnější orientace můžeme určit polohu a orientaci fotokomory 

v prostoru ve chvíli pořízení snímku. 

Při pozemní fotogrammetrii se tyto prvky určují geometrickými metodami. U 

letecké fotogrammetrie, bylo toto určení přibližné, protože komora byla v neustálém 

pohybu a působili na ni okolní vlivy. Tento problém byl však odstraněn s příchodem 

GPS, díky čemuž je možné zjistit polohu při pořízení snímků. 
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Pozemní fotogrammetrie 

1) Prostorové souřadnice středu promítání 

Prostorové souřadnice středu promítání, jakožto prvek vnější orientace určujeme 

geodetickými metodami. Jsou tvořeny třemi souřadnicemi: x, y, z. Pokud máme 

stereodvojci, tak zaměřujeme levý snímek.  

2) Úhel stočení 

Je to úhel, který svírá osa objektivu s kolmicí na fotogrammetrickou základnu. 

Značíme ho φ. 

3) Úhel sklonu 

Úhel, který svírá osa objektivu s vodorovnou osou. Značí se ω (Obrázek 5). 

 

Obrázek 5: Úhel sklonu 

4) Úhel pootočení 

Úhel, o který je pootočen snímek v rovině kolmé na osu objektivu. Tento úhel 

se značí χ (Obrázek 6). 

 

Obrázek 6: Úhel pootočení 
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Letecká fotogrammetrie 

1) Prostorové souřadnice středu promítání 

Jedná se o souřadnice x, y, z, stejně jako v případě pozemní fotogrammetrie. 

Rozdílem je, že tyto souřadnice jsou určeny díky GNSS (Obrázek 7). 

2) Příčný sklon 

Značí se stejně jako úhel sklonu u pozemní fotogrammetrie (ω). Ve zkratce se 

jedná o úhel, který vzniká jinačí výškou křídel u letadla, Pokud tedy uvažujeme, že je 

nosičem fotokomory letadlo (Obrázek 7). Tento sklon může být zapříčiněný lehkým 

nahnutím letadla poryvem větru, který na letadlo působí. 

3) Podélný sklon 

Tento sklon nese stejné označení, jako úhel stočení φ (Obrázek 7). Opět se 

pokusím vysvětlit princip na letadlu. Jde o to, že letadlo má přední, nebo svou zadní 

část v odlišných výškách. 

4) Pootočení 

Nebo také jinak řečeno snos. Toto má za následek působení bočního větru. 

Značíme jej χ (Obrázek 7). 

 

Obrázek 7: Prvky vnější orientace Letecké fotogrammetrie[4] 
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2.5 Průseková fotogrammetrie 

Tato metoda je jednou z nejstarších fotogrammetrických metod. Můžeme si jí 

představit jako protínání vpřed, které se řeší za pomocí měřických snímků (Obrázek 8). 

 

Obrázek 8: Princip průsekové fotogrammetrie[2] 

 V dnešní době se provádění průsekové fotogrammetrie trochu pozměnilo. 

Začalo se využívat analytického řešení a to z důvodu, že je možno vypracování skoro 

na jakémkoliv počítačovém zařízení. Počátky tohoto řešení průsekové fotogrammetrie 

jsou od poloviny osmdesátých let, kdy jejím hlavním průkopníkem byla firma 

RolleiMetric, která nabídla na tehdejší dobu asi nejlepší programové řešení.[1] 

Fotografickou částí této metody je pořízení vhodného počtu konvergentních 

snímků, dokola celého objektu, pro tento účel se využívá takzvané metody kruhu 

(Obrázek 9). Je důležité, aby snímky měly dostatečný překryt a jasnou identifikaci 

spojovacích bodů.[1] 

 

Obrázek 9: Metoda kruhu[5] 
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Další částí je zaměření objektu geodeticky dostatečný počet vlícovacích bodů. 

Je možné také použít jednoduší metody, jako například oměrnými mírami. Minimální 

počet geodeticky zaměřených vlícovacích bodů pro transformaci do geodetického 

systému je sedm změřených veličin, z toho alespoň jednu dobře identifikovatelnou 

vzdálenost. V principu to znamená, že je možné zaměřit jenom jeden o všech 

souřadnicích a zbylé dva vždy o jednu souřadnici méně. Většinou se však zaměřují 

vždy všechny tři souřadnice a to u šesti až desíti vlícovacích bodů u menšího objektu. 

Pokud se jedná o objekt větší, tak je samozřejmě zaměřeno bodů více.[1] 

Pro prostorové vyhodnocení stačí pouze dva snímky. Pokud ovšem použijeme 

více konvergentních snímku, tak je zde možnost provedení kontroly a vyrovnání. 

Použití většího počtu snímků ovšem znamená více práce při zpracovávání, ale také to 

má za následek zvětšení přesnosti určení bodů.[1]  
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2.6 Využití fotogrammetrie 

Fotogrammetrie byla zprvu využívaná hojně a především jen v oboru geodézie a 

kartografie jako podstatná mapovací metoda. Postupem času se však začala využívat i 

v jiných odvětvích lidských činností. Mezi asi nejzákladnější patří: 

 Strojírenství - zde jde o přesné vyrábění výrobků a jejich kontrolu. 

 Stavebnictví - dokumentace stavby, rekonstrukce, deformace staveb. 

 Lesnictví - porostové mapy, postup těžby dřevin. 

 Vodní hospodářství - digitální model terénu, určení rozsahu záplav. 

 Památková péče - dokumentování památek. 

 Zdravotnictví - plastická chirurgie, zubní aplikace, sledování 

rehabilitačních výsledků. 

 Policie - rekonstrukce dopravních nehod, kriminalistika, dokumentace 

místa činu. 

 Zemědělství - sklony svahů, sledování postupu osevů. 

 Archeologie - dokumentace archeologických nalezišť. 

 Sledování postupu těžby surovin. 

 Antropologie – rekonstrukce kostí.[1] 

 

 

Obrázek 10: Využití fotogrammetrie[7] 
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3 KALIBRACE DIGITÁLNÍ NEMĚŘICKÉ KAMERY 

Postupem času, když se začaly zlepšovat a rozvíjet digitální fotoaparáty, tak se 

začali čím dál více využívat ve fotogrammetrii. Proto je nutné u těchto fotoaparátů 

zjistit prvky vnitřní orientace. K tomuto slouží právě zmiňovaná kalibrace. Při kalibraci 

určujeme: 

 Polohu hlavního snímkového bodu 

 Konstantu komory 

 Radiálně-symetrické zkreslení 

 Tangenciální a asymetrické zkreslení 

 Afinitu a nekolmost os souřadnicového systému 

 A další parametry[1] 

Většinou se předpokládá, že měřické komory budou mít stabilní prvky vnitřní 

orientace a proto je kalibrace využívaná hlavně na komory neměřické. Provádět 

kalibraci můžeme několika různými způsoby.[1] 

3.1 Kalibrace pomocí rovinného testovacího pole 

Principem je vyfocení rovinného testovacího pole z několika vhodně 

geometricky konfigurovaných stanovišť. Body testovacího pole mají buďto známé 

souřadnice v referenčním nebo místním systému, popřípadě známé vzdálenosti mezi 

jednotlivými body. Testovací pole může být přenosné (vytištěné), nebo připevněné na 

objektu.[1] 

Při samotném snímkování rovinného testovacího pole je vhodné pořídit sérii 8 

snímků. Jeden snímek z každé strany a následně fotoaparát otočit o 90° a pořídit další 

snímek. Velmi důležitou věcí je, že fotoaparát nesmí být po dobu snímkování 

testovacího pole vypnut a ani nesmí být zasáhnuto a pozměněno jeho nastavení. Pokud 

k těmto změnám dojde, kalibrace bude nevyhovující.[1] 

Jedním ze způsobu jak si vytvořit rovinné testovací pole je jeho vytisknutí. Je 

možné si z určitého programu (například Photomodeler) vytisknout na jakýkoliv formát 

papíru testovací pole ve formátu PDF, které je v adresáři programu uloženo.[1]  
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Obrázek 11: Příklad testovacího pole[6] 

3.2 Kalibrace pomocí prostorového testovacího pole 

Vhodnějším způsobem kalibrace je kalibrování za pomocí prostorového 

testovacího pole. V principu jde o testovací pole stejné jako rovinné, jen s tím rozdílem, 

že je zde pár bodů, které se nacházejí v prostoru.[1] 

3.3 Použité přístrojové vybavení 

3.3.1 Digitální neměřická kamera Canon EOS 7D 

Tento fotoaparát jsem si zapůjčil společně s objektivem ve školském skladu 

přístrojů. Jedná se o digitální zrcadlový fotoaparát. 

 

Obrázek 12: Fotoaparát Canon EOS 7D[8] 
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Velkou výhodou tohoto fotoaparátu je snímač CMOS velikosti APS-C 

s rozlišením 18 megapixelů, díky němuž je možné zachytit většinu detailů. Také je 

možné snímky tisknout ve velkých formátech. Rychlé a přesné zaostření díky 

devatenácti křížových bodů, které jsou ve vzoru kosočtverce skrz celý záběr. Dobrá 

kvalita obrazu a výkon jsou zajištěny dvěma procesory „DIGIC 4“. S fotoaparátem je 

možno fotografovat i za slabého osvětlení díky rozšířené citlivosti až do ISO 6 400. 

Fotoaparát také indisponuje inteligentním hledáčkem pro přirozený pohled. Tělo je 

tvořeno ze slitiny hořčíku a je chráněno proti prachu a vlhkosti. Zabudovaný čistící 

systém zajišťuje, že snímač bude nezaprášený, což má za následek kvalitní obraz.[8] 

Základní parametry[8] 

Typ snímače: CMOS 

Velikost snímače: 22,3 x 14,9 mm 

Rozlišení: 18 Mpx 

Závěrka: Elektronicky řízená štěrbinová závěrka 

Rozměry: 148,2 x 110,7 x 73,5 mm 

Hmotnost: přibližně 820 g 

3.3.2 Objektiv Canon EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS 

 

Obrázek 13: Objektiv Canon EF-S 18 -135 mm f/3.5-5.6 IS[9] 
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Základní parametry[9] 

Velikost snímku: APS-C 

Ohnisková vzdálenost ekvivalentní pro 35mm film: 29-216 mm 

Počet lamel clony: 7 

Minimální zaostřovací vzdálenost: 0,39 m 

Maximální zvětšení (násobek): 0,28 

Maximální průměr x délka: 76,6 x 96 mm 

Hmotnost: 480 g 

3.4 Použité softwarové vybavení 

3.4.1 Agisoft Lens 

Agisoft Lens se využívá jako automatický kalibrační software. Za pomocí 

tohoto programu můžeme tedy zjistit prvky vnitřní orientace. Velikou výhodou je, že 

pro snímání můžeme použít LCD displej, který Agisoft Lens využívá jako kalibrační 

pole.[10] 

3.5 Pracovní postup kalibrace 

Kalibraci jsem provedl pomocí digitální neměřické kamery Canon EOS 7D 

s objektivem Canon EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS a programu Agisoft Lens. Popis a 

parametry fotoaparátu s objektivem a použitý software jsou popsány v kapitolách výše. 

Nejprve jsem si otevřel program Agisfot Lens a v něm jsem si zobrazil testovací 

pole tvořené šachovnicovým vzorem (Obrázek 15) pomocí ikonky Show cheesboard. 

 

Obrázek 14: Testovací pole Agisoft Lens 
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Po zobrazení testovacího pole na obrazovce monitoru jsem notebook propojil 

s LCD televizorem, aby snímaná oblast byla co největší. Snímkování jsem provedl 

s nastavením AF a ohniskovou vzdáleností 24 mm. Počet vyhotovených snímků je pět. 

Snímky byly pořízeny v pořadí: nejprve zepředu televizoru, následně z pravé i levé 

strany, na závěr byly pořízeny i snímky z vrchu a zespoda. Pro úspěšnou kalibraci je 

potřeba nafotit více snímků testovacího pole, vždy s menší změnou polohy. Velmi 

důležité je, aby na snímku bylo převážně jen testovací pole. Pokud by náhodou byl 

pořízen snímek například z velké dálky a to by mělo za následek vyfocení i okolního 

prostředí, tak by kalibrace neproběhla úspěšně. 

Pořízené snímky jsem nahrál do Agisoft Lens tlačítkem Add Photos (Obrázek 

15). 

 

Obrázek 15: Nahrání snímků 

Po nahrání fotografií do programu jsem je překontroloval, zdali se nenachází 

mezi nimi špatně pořízená fotografie a poté jsem ikonkou Calibrate (Obrázek 16) 

spustil kalibraci (Obrázek 18). Před vypracováním kalibrace, je ještě potřeba zvolit 

parametry, které budou vyhodnoceny (Obrázek 17). 
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Obrázek 16: Kalibrace snímků 

 

Obrázek 17: Zvolení parametrů kalibrace 

 

Obrázek 18: Průběh kalibrovanání 

Poté co program provede kalibraci, se vám naskytne vektorové zobrazení 

identifikovaných bodů na všech snímcích (Obrázek 19). 
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Obrázek 19: Identifikace bodů 

Když je ukončena kalibrace, tak v záložce Report nalezneme její výsledek. Je 

zde číselné vyjádření parametrů a také grafy, které znázorňují radiální a tangenciální 

zkreslení (Obrázek 20). 

 

Obrázek 20: Výsledek kalibrace 

Já dále ve své práci tuto kalibraci nevyužívám, z důvodu použitého 

softwarového vybavení pro fotogrammetrické zpracování, které ji nepotřebuje, ale je 

možné kalibraci vyexportovat v dalších formátech a použít ji při dalším 

fotogrammetrickém zpracování. 
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Textový soubor s výsledkem kalibrace je přiložen v přílohách (Příloha č. 1) a 

s výstupním souborem ve formátu LNZ na CD. 

4 LOKALITA A POPIS ZAMĚŘOVANÉHO OBJEKTU 

4.1 Lokalita zaměřovaného objektu 

Adresa zaměřovaného objektu je Bzové 325, 756 05 Karolinka, ve Zlínském 

kraji. Nedaleko toho místa se nachází hora Soláň (861 m), která je často vyhledávané 

místo pro turisty, a to z důvodu krásného rozhledu na okolní vrchy hor. Informační 

centrum se nachází ve středu mezi obcemi Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, Horní 

Bečva, Velké Karlovice a Karolinka.[11](Obrázek 21) 

 

Obrázek 21: Lokalita objektu[11] 

4.2 Popis zaměřovaného objektu 

Zaměřovaným objektem je budova Zvonice – informačního centra, která byla 

otevřena v roce 2006. Zvonice slouží nejen jako informační centrum, ale také jako 

galerie umění. Dále se zde pořádají koncerty a literární večery. Projekt Zvonice byl 

vybudován podle návrhu Ing. Arch. Jiřího Kotáska, CSc.. Použité náklady na výstavbu 

této budovy dosáhly šesti a půl miliónu korun.[12] 
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Obrázek 22: Informační centrum Zvonice na Soláni[13] 

5 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ OBJEKTU 

Geodetické zaměření objektu je využito pro připojení fotogrammetrického 

modelu do měřítka. Na závěr, se geodetické zaměření porovná s fotogrammetrickým 

vyhodnocením, proto aby se zjistilo, jak kvalitní model se vytvořil. 

Celé geodetické měření bylo provedeno v místním souřadnicovém systému, 

který je pro tuto práci dostačující. 

5.1 Použité přístrojové vybavení 

Objekt jsem zaměřoval pomocí totální stanice Leica TCR 1203+ (Obrázek 23). 

Jde o totální stanici od firmy Leica a je z nejvyšší řady totálních stanic 1200+. Tato 

totální stanice je velmi přesná s možností měřit bez hranolově. Součástí přístroje je 

paměťová karta, díky které je možno ze stanice vytáhnout naměřená data.[14] 
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Obrázek 23: Totální stanice Leica TCR 1203+[15] 

Základní parametry:[14] 

Zvětšení dalekohledu: 30x 

Osvětlení nitkového kříže: ano, možnost vypnutí 

Úhlová přesnost: 3´´ 

Minimální čtení: 0,1´´ 

Délková přesnost: 2 mm + 2 ppm 

Dosah na 1 hranol: do 3 500 m 

Interní paměť: 64 MB 

Klávesnice: alfanumerická 

Laserová olovnice: ano 

Přesnost laserové olovnice: centrace 1mm/ 1,5 m 

Rozměry: 151 x 203 x 316 mm 

Hmotnost: 4,8 – 5,5 kg 

Další použité pomůcky 

Stativ Leica, odrazný hranol, trasírka, kladivo, dřevěné kolíky. 
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5.2 Požité softwarové vybavení 

5.2.1 Groma[16] 

Program Groma se využívá ke geodetickým výpočtům a zpracováním. Můžeme 

v něm provádět všechny základní geodetické úkony. Výhodou je jednoduchá grafika, 

ve které si můžeme vypočtené hodnoty zobrazit a dále digitalizovat rastrové data. 

V programu je možné otevřít velký okruh formátů z měřících přístrojů. 

Program funguje v prostředí 32 a 64 bitových Microsoft Windows. Je zde 

možnost otevřít si najednou více souborů a propojovat je mezi sebou. Velkým 

usnadněním pro uživatele je možnost přetáhnutí informací díky tahu myši. 

Kapacita pro seznamy souřadnic je velmi rozsáhlá. Je zde možnost mít až 

stovky tisíc bodů, v závislosti na hardwarovém vybavení.  

V programu jde také samozřejmě otevírat seznam měřených hodnot, které lze 

nahrát v mnoha formátech z přístrojového vybavení. Takto otevřená data lze myší 

přetahovat do dialogových oken výpočetních úkonů. Díky této možnosti je práce 

významně urychlená a dochází k méně chybám. Do datového souboru lze samozřejmě 

přidávat a odebírat další položky, nebo je editovat dalšími způsoby. 

Výpočetní část tohoto programu je uzpůsobena do dialogových oken, ve kterých 

je jednoznačně rozpoznatelné kde a jaké hodnoty se zadávají. 

Nejpoužívanější výpočetní úlohy programu 

 Polární metoda 

 Polární metoda dávkou 

 Ortogonální metoda 

 Protínání ze směrů 

 Protínání z délek 

 Výškový pořad 

 Transformace souřadnic 

 Kontrolní oměrné 

 Výpočet výměr 

 Výpočet kubatur 

 Výpočet výšky stanoviska 
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5.3 Rekognoskace terénu 

Nedílnou součástí, každého geodetického zaměření je rekognoskace terénu. Po 

zjištění skutečného stavu terénu, jsem zvolil, že polygon okolo zaměřovaného objektu 

bude tvořen čtyřmi body. Polohu polygonu jsem volil tak, aby z každého bodu bylo 

vidět na jeden předchozí a nadcházející bod a aby bylo možné zaměřit co jevíce 

vlícovacích a podrobných bodů budovy. Tři body polygonu jsem stabilizoval 

dřevěnými kolíky a jeden bod jsem zaznačil barevně, z důvodu jeho polohy na pevném 

podkladu (chodník). 

5.4 Pracovní postup měření 

Měření bylo provedeno dne 6. 11. 2015, přibližně od desáté hodiny dopolední 

až do čtyř hodin odpoledne. Počasí bylo slunečné s teplotou mezi 10°C až 15°C. 

5.4.1 Zaměření a zpracování polygonového pořadu 

Zaměření polygonového pořadu 

Body zaměřovaného polygonového pořadu jsou číslovaný od 4001 do 4004. 

Polygon byl zaměřen již zmiňovanou totální stanicí Leica TCR 1203+ (kapitola 

5.1) a trasírkou s odrazným hranolem. Polygonový pořad jsem zaměřil ve dvou 

polohách dalekohledu. Principem polygonového pořadu je zaměření levostranného 

vodorovného úhlu a vodorovné vzdálenosti na nadcházející bod pořadu. Dále se přístroj 

přesune na další bod a provede se stejný postup. 

Zpracování polygonového pořadu 

Naměřený polygonový pořad jsem zpracovával v programu Groma (kapitola 

5.2.1). Druh polygonového pořadu, pro výpočet jsem zvolil uzavřený. 

Nejprve jsem si v programu otevřel soubor s naměřenýma hodnotami. Umazal 

jsem hodnoty, které byly pro výpočet zbytečné a nepoužitelné. Před dalším 

pokračováním bylo potřeba změřené data, které mají byt orientacemi označit jako 

orientace. 

V dalším kroku jsem zadal zpracování zápisníku. Parametry na zpracování jsou 

ukázány na následujícím obrázku.(Obrázek 24) 
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Obrázek 24: Parametry zpracování zápisníku 

Po zpracování zápisníku jsem si otevřel nový seznam souřadnic. Měření je 

prováděno v místním souřadnicovém systému, který je pro tuto úlohu dostačující. Do 

seznamu souřadnic jsem tedy vložil dva body a to bod 4001 a 4002. Těmito body jsem 

si nastavil místní souřadnicovou síť. Bodu 4001 jsem nastavil Y souřadnici 5000 a X 

souřadnici 1000. Osu X jsem proložil body 4001 a 4002. Souřadnice Y bodu 4002 je 

tedy stejná jako u bodu 4001. Souřadnice X je dána vodorovnou vzdáleností mezi 

těmito body. 

Po zadání těchto bodů jsem si otevřel dialogové okno pro výpočet 

polygonového pořadu. Zde jsem v záložce vstupů a výstupů zadal načtení ze zápisníku. 

Jako vstup jsem zvolil naměřené hodnoty a jako výstup seznam souřadnic. Zvolil jsem 

postupně stanoviště, na kterých bylo měřeno, a dal jsem vypočítat polygon. Hodnoty 

parametru polygonu jsou ukázány na následujícím obrázku (Obrázek 25). Protokol o 

výpočtu polygonového pořadu je v přílohách (Příloha č. 3.1) a v přílohách je také 

vložen měřický náčrt se znázorněným polygonovým pořadem (Příloha č. 2.2). Celý 

protokol o výpočtu a seznam souřadnic bodů je na přiloženém CD. 
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Obrázek 25: Parametry polygonového pořadu 

5.4.2 Zaměření a zpracování podrobných a vlícovacích bodů 

Zaměření podrobných a vlícovacích bodů 

Zaměření podrobných a vlícovacích bodů bylo provedeno pomocí totální stanice 

Leica TCR 1203+ (kapitola 5.1) stejně jako v případě polygonu. 

Pro zaměření podrobných a vlícovacích bodů jsem použil polární metodu. 

Principem polární metody je měření vodorovného úhlu od orientace k zaměřovanému 

bodu a vzdálenosti mezi stanoviskem a bodem. 

Zaměřování vlícovacích i podrobných bodů probíhalo průběžně se zaměřením 

polygonového pořadu. Body byly označeny čísly 1 – 213. Místa zaznačených bodů, 

které byly nejvíce využity, jsou zaznamenány v přílohách (Příloha č. 2.1). Většina 

vlícovacích a podrobných bodů byla zaměřena bezhranolově a zbylých pár bodů za 

pomocí trasírky a odrazného hranolu, jako například vjezd do garáží. 

V práci jsem použil přirozeně signalizované vlícovací body, kterými byli jasně 

identifikovatelné hrany budovy. Počet a rozmístění bodů byl volen, tak aby byla co 

nejlépe vystižena konstrukce celé budovy. 

Zpracování podrobných a vlícovacích bodů 

Zpracování těchto bodů proběhlo ve stejném programu jako zpracování 

polygonového pořadu, tedy v programu Groma. 

Pro výpočet souřadnic bodů jsem použil metodu výpočtu Polární metoda 

dávkou. Při tomto druhu výpočtu se zvolí vstupní a výstupní soubor. Vstupním 

souborem jsem zvolil zápisník z měření, kde musí být jednoznačně rozděleno, který 

bod je stanoviskem, orientací a měřeným bodem. Výstupním souborem byl seznam 
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souřadnic. Dalším krokem je spuštění výpočtu, kdy se postupně za pomocí zápisníku 

měření, vypočítají souřadnice všech podrobných a vlícovacích bodů. 

 

Obrázek 26: Výpočet Polární metody dávkou 

Seznam souřadnic jsem si otevřel graficky, abych si jej uložil jako soubor DXF, 

který jsem potřeboval pro další vizualizaci budovy. 

Zkrácený protokol o výpočtu polární metody dávkou je v přílohách (Příloha č. 

3.2), seznam vypočítaných bodů se souřadnicemi taktéž (Příloha č. 3.3). Seznam 

vypočtených bodů je také přiložen na CD i s kompletním protokolem o výpočtu. 

5.5 3D vizualizace geodetického měření 

Pro 3D vizualizaci geodetického měření jsem si zvolil program AutoCAD, ve 

kterém jsem vytvořil 3D drátový model objektu. 

5.5.1 AutoCAD[17] 

AutoCAD je produkt od firmy Autodesk. Používá se k vytváření 2D a 3D 

projektů. Tento program se využívá v mnoha odvětvích, jako jsou například: 

architektura, strojírenství, elektrotechnika, astronomie, archeologie a také geodézie. 

V programu je kromě možnosti vytvoření projektu od úplného začátku, možné 

nahrát soubor, který obsahuje již vypracované části a zde jej dodělat. Můžeme do něj 

nahrát například soubor DXF, jako v mém případě. 

Vytvořené projekty můžeme také vyexportovat v mnoha formátech: DXF, 

DWG, JPG, PDF. 
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5.5.2 3D vizualizace 

Nejprve jsem si do programu nahrál vypočtené body z programu Groma. Body 

jsem z programu Groma exportoval ve formátu DXF (kapitola 5.4.2) z důvodu, že 

program AutoCAD podporuje nahrání tohoto druhu souboru. 

Po nahrání bodů jsem jednotlivé body pomocí náčrtu z dne měření pospojoval 

čarami a vytvořil hrubý drátový model (Obrázek 27). 

 

Obrázek 27: Drátový model budovy 

Vyhotovený model je uložen na přiloženém CD a podrobnější fotodokumentace 

vytvořeného modelu je přiložena v přílohách (Příloha č. 4.1). 

5.6 3D vizualizace v programu Google SketchUp 

5.6.1 Google SketchUp[18] 

Google SketchUp je program pro vytváření a navrhování 3D modelů. 

Dá se říct, že se jedná o program, který dovoluje uživateli volnější ruku při 

vypracování, než například program AutoCAD. Hlavním nástrojem je tužka. Jde tedy 

v principu o to, že se kreslí jakoby tužkou na papír s tím, že je možné nákresy 

roztáhnout až do tvarů 3D. 

Kromě vytvoření samotného modelu, lze také připájet již vytvořené modely od 

jiných uživatelů pomocí internetově propojené knihovny. V této knihovně se nacházejí 

například modely aut, stromů a mnoha dalších. 

Velikou výhodou je dobrá propojenost programu z dalšími výtvarnými 

programy. Dobré propojení s programem AutoCAD je zajištěno možností importu a 
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export souborů ve formátu DXF, DWG. S programy pro fotogrammetrické 

vyhodnocování, zase díky souborům ve formátu 3DS. 

5.6.2 Vizualizace 

Pro vyhotovení 3D modelu v programu Google SketchUp jsem použil 

vyexportovaný model z AutoCAD ve formátu DWG. 

Tento soubor jsem si v SketchUp otevřel. Po otevření se zobrazí model tvořený 

body a spojovými čárami. 

 Prvním krokem bylo vyplnění ploch mezi čárami, aby bylo možné na model 

doplnit texturu. Při vyplňováni ploch jsem dokreslil i zbylé místa, které nebyly na 

modelu vypracovány v programu AutoCAD. 

Po vytvoření ploch jsem model doplnil texturami. Model je výhradně tvořen 

z textur, které jsou v nabídce programu. Pouze na pár místech byla přidělaná reálná 

textura (například vrata od garáží). 

Když byl dokončen vzhled celé budovy, začal sem model rozšiřovat o blízké 

okolí, z důvodu realističtějšího vzhledu. Doplnil jsem okolní cesty a chodníčky, 

přidělal kamenitou zeď u vjezdu ke garážím a dřevěné zábradlí. 

V posledním kroku jsem k modelu připojil objekty z knihovny objektů. 

Připojeno bylo pár aut, stromy, sloupy a v neposlední řadě i dřevěné sochy, které se 

v okolí budovy nacházejí v hojném počtu. 

Ukázka vypracované 3D vizualizace je na obrázku číslo 28. V přílohách jsou 

snímky s podrobnější dokumentací (Příloha č. 4.2). Vypracovaný model je uložen na 

přiloženém CD. 

 

Obrázek 28: 3D vizualizace v Google SketchUp 
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5.7 3D vizualizace v programu Google Earth 

5.7.1 Google Earth[19] 

Tento software je virtuální glóbus, který byl kdysi známý jako Earth Viewer. 

V roce 2004 byl zakoupen firmou Google. 

Program funguje na principu prohlížení Země z pohledu satelitů. Je tedy možné 

se přenést na jakékoliv místo na Zemi i mimo ni. Je zde možné značit trasy, počítat 

vzdálenosti a pracovat i na rozsáhlejších projektech jako je předělávání měst do 3D. 

Větší a známější města jsou již ve vzhledu 3D vytvořená a mají tedy velice realistický 

vzhled. 

5.7.2 Vizualizace 

Programy Google SketchUp a Google Earth jsou velmi úzce propojeny a toho 

jsem ve své práci využil. 

Nejprve jsem k vytvořenému modelu v Google SketchUp, který jsem měl 

vytvořený bez okolní krajiny, připojil pomocí funkce Add Location jeho umístění. 

Dále bylo potřeba model na vříznutý kus lokace vhodně umístit a natočit 

(Obrázek 29). 

 

Obrázek 29: Připojení k lokaci 



Jakub Pešat: 3D vizualizace Informačního centra Zvonice na Soláni 

36 

2016 

Poté už jen stačí z programu Google SketchUp model uložit ve formátu KZM. 

Otevřít si program Google Earth a model si vněm otevřít. Program nás sám přemístí do 

dané lokace a zobrazí model ve 3D na daném místě (Obrázek 30) 

 

Obrázek 30: 3D vizualizace v Goodle Earth 

Při pohledu na model je možné vidět, že v některých místech nesedí přesně na 

povrchu a levituje. To je zapříčiněno tím, že budova není v jedné rovině, ale její části 

jsou v různých výškách a proto je těžké model napasovat na povrch tak aby se dokonale 

dotýkal. 

Důkladnější dokumentace je opět přiložena v přílohách (Příloha č. 4.3). Soubor 

ve formátu KMZ je na přiloženém CD. 

6 FOTOGRAMMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ OBJEKTU 

V této kapitole je popsán postup pořízení snímků, použitý program a samotné 

vyhotovení 3D modelu v daném programu. 
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6.1 Snímkování objektu 

Pro snímkování objektu byl použitý stejný fotoaparát s objektivem, jako 

v případě provádění kalibrace (kapitola 3.3.1, 3.3.2). 

Snímkování bylo provedeno dne 6. 11. 2015 v poledních hodinách. V tento den 

byla jasná sluneční obloha. Tyto podmínky nejsou pro snímkování nejvhodnější. 

Správně by se mělo snímkovat za rozptýleného denního světla. Jestliže je totiž jasná 

obloha a svítí slunce tak se na objektu vytváří ostré stíny, které by následně mohli 

hodně ovlivnit vytváření modelu. Z tohoto důvodu jsem snímkování provedl 

v poledních hodinách, kdy je slunce nejvýše na obloze, a vytvořené stíny jsou 

minimální. 

Po celou dobu snímkování objektu je nutné ponechat nastavení parametrů stejné 

jako při pořízení první fotografie. Další důležitou věcí je, aby zájmový objekt byl na 

snímcích tou nejpodstatnější věcí, to znamená, aby zaujímal největší plochu na snímku. 

Snímkování byl provedeno ve třech sériích. Každá série měla trochu odlišné nastavení. 

Série, která je použita, bylo provedena s nastavením autofokus a s ohniskovou 

vzdálenosti 24 mm. 

Snímky byly nafoceny takzvanou metodou kruhu, která je zmíněná v kapitole o 

průsekové fotogrammetrii. Snímky jsem pořídil asi každých 5 metrů dokola kolem celé 

budovy. Takto blízké místa pořízení snímku u sebe jsem zvolil z důvodu pořízení co 

nejvíce snímku, proto abych si poté mohl ze snímku vybrat, které budou nejvhodnější. 

Místa pořízení snímků jsou na následujícím obrázku.(Obrázek 31) 

 

Obrázek 31: Místa pořízení snímků 
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6.2 Použité softwarové a přístrojové vybavení 

6.2.1 Agisoft PhotoScan[20] 

Agisoft PhotoScan je fotogrammetrický software, který je vyvíjený ruskou 

společností Agisoft LLC. Tato společnost vznikla v roce 2006. Sídlo této společnosti je 

v Saint Petersburg. V tomto programu je možné vytvářet 3D modely za pomocí 

pořízených snímků. Program se používá převážně právě pro tyto účely. Agisoft 

PhotoScan procuje s těmito formáty: JPEG, PNG, BMP, PPM a dalšími. Velkou 

výhodou tohoto programu je, že kalibrace je provedena díky vstupním snímkům. To 

znamená, že není potřeba provádět předem kalibraci, jako například u programu 

Photomodeler. Zpracovávání snímků a vytváření modelu je celé automatizované.[20] 

6.2.2 Notebook ASUS X550VB-XO016H[21] 

Celou práci jsem vytvářel a zpracovával na svém notebooku značky Asus, který 

je pro práci dostačující. 

Dobrými vlastnostmi, které má oproti jeho předchůdcům z této řady jsou tenčí 

tělo, menší hmotnost, lepší výkon, rychlejší odezvu díky zabudovanému modernějšímu 

hardware. 

Při fotogrammetrickém zpracování je velice důležité použít vhodné přístrojové 

vybavení. Pokud je použitý velice slabý a málo výkonný počítač je dost 

pravděpodobné, že se doba vyhodnocování velice zvýší. 

Základní parametry: 

 Procesor: Intel Core i5 

 Počet jader procesoru: 2 

 Frekvence procesoru: 2,6 GHz s navýšením až na 3,2 GHz 

 Operační systém: Windows 8.1 

 Velikost operační paměti: 4GB 

 Typ operační paměti: DDR3 

 Frekvence paměti: 1 600 MHz (1,6 GHz) 

 Paměť grafické karty: 2 048 MB 

 Čip grafické karty: NVIDIA GeForce GT 740M 
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 Rozhraní: HDMI, VGA, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, DVD±RW 

mechanika 

 Hmotnost 2 300 g 

 Šířka 380 mm 

 Výška maximální: 31,7 mm 

 Hloubka: 251 mm 

 Výška: 24,8 mm 

 Kapacita baterie: 2 950 mAh 

 Výdrž baterie: cca 4 hodiny 

6.3 Pracovní postup fotogrammetrického zpracování 

V následujících kapitolách je podrobně rozepsáno vytváření 3D modelu 

v programu Agisfot PhotoScan. 

6.3.1 Nahrání snímků do programu 

Pořízené snímky jsem do programu Agisoft PhotoScan importoval pomocí 

funkce Add Photos (Obrázek 32), která se nachází v panelu Wokspace. Takto nahrané 

snímky se zobrazí v panelu Photos, kde s nimi můžeme dále pracovat. 

 

Obrázek 32: Nahrání pořízených snímků 

6.3.2 Maskování snímků 

Fotografie, které jsem do programu importoval, jsem si postupně jednu po 

druhé otevřel a pomocí takzvaného maskování odstranil přebytečné plochy. Jednalo se 

o plochy, které nebyly potřeba pro vypracování modelu, a jen by zbytečně celý průběh 
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vytváření zpomalovaly. Primární nástroj, který jsem při maskování použil, se nazývá 

Inteligent Paint. Funguje na principu inteligentního přichycení k danému objektu. 

Tímto způsobem jsem provedl oříznutí okolí od budovy. 

 

Obrázek 33: Odstranění přebytečné plochy 

 

Obrázek 34: Masky snímků 

6.3.3 Referencování snímků 

Dalším krokem při vytváření modelu je referencování snímků. Tento krok 

v programu probíhá automaticky. Před tím, než jsem provedl referencování, tak jsem si 

pořízené fotografie prošel a ty, jenž mi připadaly pro vypracování modelu nevhodné, 

jsem pro další práci vypnul. Dialogové okno pro referencování, se otevírá funkcí Align 

Photos, která se nachází v záložce Workflow (Obrázek 35). V otevřeném dialogovém 
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okně, je možnost navolit si parametry kvality pro orientaci snímků. Parametry kvality, 

které jsem použil, pro vytvoření řídkého mračna bodů jsou zobrazeny na Obrázku 36. 

 

Obrázek 35: Spustění referencování snímků 

 

Obrázek 36: Parametry referencování 

Výsledkem provedení referencování snímků je řídké mračno bodů (Obrázek 

37). Pro další kroky zpracování, je vhodné upravit oblast zpracování tak, aby se v ní 

nacházely pouze body, se kterými chceme nadále pracovat. Pokud bychom totiž nechali 

oblast zpracování velkou a nacházely se v ní i body, které nejsou potřeba, vzrostla by 

doba zpracování. 
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Obrázek 37: Řídké mračno bodů 

6.3.4 Připojení modelu do měřítka 

Připojení modelu do měřítka je vlastně připojení modelu do místního 

souřadnicového systému. To znamená, že je potřeba nahrát do programu známe body o 

souřadnicích X, Y a Z. 

Použité body jsou body, které byly zaměřeny geodeticky a zpracovány 

v programu Groma (kapitola 5.4.2). Tyto body jsem z programu Groma exportoval jako 

textový soubor. 

Nahrání bodů se provádí funkcí Import v panelu Reference. Program Agisoft 

PhotoScan požaduje, aby importované body měly určitý tvar, proto jsem textový 

soubor upravil dle požadavků. Důležitou věcí je, aby se v dialogovém okně pro import 

zvolil správný druh oddělení pro číslo bodu a následných souřadnic, já si pro oddělení 

zvolil mezerník Space (Obrázek 38). 
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Obrázek 38: Importování bodů 

Všechny importované body nalezneme v záložce Reference v poli Markers 

(Obrázek 39). Zde si můžeme zvolit, jaké body budou použity, a naopak, které body se 

nevyužijí. 

 

Obrázek 39: Nahrané body 

Body modelu přiřazujeme v režimu fotografií. Stisknutím pravého tlačítka myši 

na místo fotografie, kde značku bodu chceme umístit, jej vložíme (Obrázek 40). Tímto 

způsobem si označíme námi žádané body. Body označujeme na všech fotografiích, na 

kterých je daný bod viditelný. Na čím více fotografiích bod označíme, tím bude model 

přesněji připojený do měřítka. Po označení všech požadovaných bodů spustíme funkci 

Optimize a tím optimalizujeme model. 
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Obrázek 40: Označení bodu 

6.3.5 Vytvoření hustého mračna bodů 

Řídké mračno bodů, které máme již vytvořené, zahustíme pomocí funkce Build 

Dense Cloud, které se nachází také v záložce Workflow (Obrázek 41). Opět máme 

možnost si nastavit parametry kvality, a k tomu hloubku filtrování (Obrázek 42). 

Výsledkem, je model vytvořený z hustého mračna bodů (Obrázek 43). 

 

Obrázek 41: Husté mračno bodů 

 

Obrázek 42: Parametry vytvoření hustého mračna bodů 
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Obrázek 43: Model hustého mračna bodů 

 

Než se začne s dalším krokem vytváření modelu, tak je vhodné mračno bodů 

začistit. Jedná se o odstranění šumu a bodů, které se nenacházejí na povrchu budovy. 

Pokud bychom začistění neprovedli, došlo by k velké deformaci při dalším vytváření. 

Začišťování je vhodné provádět mezi každou fází vytváření modelu, tedy byla 

provedena i po vytvoření řídkého mračna bodů. V přílohách je zobrazen model z více 

úhlů (Příloha č. 5.1). 

6.3.6 Vytvoření trojúhelníkové sítě 

Opětovně, jako i v předchozích případech použijeme záložku Workflow a zde 

vybereme funkci  Build Mesh. Znovu si zadáme parametry pro vypracování (Obrázek 

44). Jelikož pracujeme s budovou tak zvolíme možnost Arbitrary. Z nabídky pro zdroj 

dat jsme zvolili Dense Cloud jenž jsme vytvořili v předešlém kroku. Z důvodu pro 

export modelu do formátu PDF jsem si Face count zvolil 200 000. 
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Obrázek 44: Parametry vytvoření trojúhelníkové sítě 

 

Obrázek 45: Trojúhelníková siť 

Kromě trojúhelníkové sítě (Obrázek 45) se zároveň vytvoří stínový model 

(Obrázek 46) a tuhý model (Obrázek 47). Ukázka tuhého modelu (Příloha č. 5.2) a 

stínového modelu (Příloha č. 5.3) je v přílohách. 
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Obrázek 46: Stínový model 

 

Obrázek 47: Tuhý model 
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6.3.7 Připojení textury 

Pro zajištění reálného vzhledu se k modelu připojí textura. V záložce Workflow 

zvolíme funkci Build Texture. Znovu se zadají parametry vypracování (Obrázek 48). 

 

Obrázek 48: Parametry vytvoření textury 

 

Obrázek 49: Výsledný model s texturou 
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6.3.8 Zhodnocení a export modelu 

Pokud bereme model po vyhodnocení, jako celek tak jeho vytvoření jé úspěšné. 

Bohužel se na model však nacházejí určité nedostatky. 

Prvním takovým větším nedostatkem je vypracování podlahy malé terasy 

(Obrázek 50), která je umístěna nad garážemi. Tato plocha se nevykreslila z důvodu 

malého nesnímkování. Tento problém je zapříčiněný okolním terénem, který je pod 

úrovní tohoto místa a nebylo tedy možné snímky pořídit. Problém by se dal odstranit 

několika způsoby. Pokud by se například v okolí nacházel vyvýšenější prostor, byla by 

zde možnost provést nesnímkování v takové úrovni, aby byla zachycena i tato část. 

Další možnosti, která je trochu složitější na realizování, je použití bezpilotního letadla 

s připevněnou kamerou. Díky těmto snímkům by vzniklo mračno bodů i v tomto místě 

a nebyl by problém i s vypracováním této oblasti. 

 

Obrázek 50: Terasa 

Dalším problematickým místem je zeď, kde se nachází vstupní dveře. Zde se 

vytvořilo, tak slabé mračno bodů, že bylo vhodnější jej odstranit a ponechat prázdné 

místo, pro lepší komplexnější vzhled. Špatné vymodelování bylo zapříčiněno opět 

snímkováním v pod úrovni daného místa, kde zabraňovalo k potřebnému vyfocení 

snímku zeď a zábradlí. 

Na modelu se nachází spousta malých deformací, které bohužel k tomuto 

způsobu vytváření modelu neodmyslitelně patří. Například horší vyhodnocení komínu 

na severní straně budovy, případně některé místa střech. 

Ovšem kromě nedostatků a špatně vyhodnocených oblastí, se ukázaly i pěkné 

aspekty tohoto způsobu vytvoření model. Jedním takovým aspektem je docela zdárně 

vytvoření dřevěné sochy v blízkosti budovy. Při vytváření modelu se vyobrazilo více 
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takových soch, ale byly značně doformované, proto byly odstraněny. Jediná socha, 

která byla dobře vymodelována, byla ponechána na ukázku (Obrázek 51). 

 

Obrázek 51: Socha 

Před vytvořením modelu jsem měl obavy z vymodelování nasekaného dřeva, které se 

nachází ve východní části budovy. K mému překvapení ovšem bylo dřevo velice dobře 

zachyceno a vymodelováno. 

Velikým kladem vytvoření modelu v programu Agisoft PhotoScan je export 

modelu ve formátu PDF. Takto vyexportovaný model lze otevřít na libovolném 

počítači a prohlídnout si takhle celý model. PDF soubor s modelem je přiložen na CD. 

Dokumentace telurového modelu je také v přílohách (Příloha č. 5.4). Model je možné 

exportovat i do jiných formátu k jeho dalšímu zpracovávání. Formáty, ve kterých 

model lze ukládat jsou: *.wrl, *.ply, *.fbx, *.dxf a další. 

Časové a bodové zhodnocení modelu: 

Doba vyhotovení celého modelu v programu Agisoft PhotoScan je závislá na 

několika faktorech. Pro rychlé vyhotovení je dobré použít velice výkonné přístrojové 

vybavení (počítač). Dále je doba závislá na použitém počtu snímků, zvolených 

parametrech vytváření a počtu bodů. 

Já jsem vyhodnocování prováděl na svém notebooku (kapitola 6.2.2). Notebook 

není ani málo výkony, ale neoplývá ani nejlepší výkonností, která je právě teď na trhu. 

Pro mnou zvolené vyhodnocení je však plně dostačující. 
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Přibližná doba vyhodnocování jednotlivých kroků modelu je zobrazena níže 

(Tabulka 1). Dobu maskování jsem do tabulky neuváděl tento krok je asi 

nejzdlouhavější dohromady s krokem označování bodů. Zde nejde ani tak o faktory, 

které jsem zmiňoval výše ale o rychlosti a přesnosti vyhotovitele, přibližně se dá říct, 

že doba těchto dvou kroků je asi 40% z celého času vytváření. 

Tabulka 1: Časové zhodnocení vytváření modelu 

Krok vytváření modelu Doba 

Align Photos Přibližně 45 minut 

Dense Cloud Přibližně 4 hodiny 

Mesh Přibližně 15 minut 

Texture Přibližně 15 minut 

V další tabulce je zobrazen a shrnut počet vytvořených bodů v průběhu 

vyhodnocování modelu (Tabulka 2). Trojúhelníková síť neboli Mesh a textura není 

tvořena body ale takzvanými Faces a Verticals. Což jsou plochy a body trojúhelníků. 

Trojúhelníková síť i textura mají shodný počet ploch a bodů. 

Tabulka 2: Bodové zhodnocení vytváření modelu 

Část vytvoření modelu Počet bodů 

Point Cloud 16 342 

Dense Cloud 1 979 793 

 Faces Vertices 

Mesh 191 861 97 004 

 

7 KONTROLA KVALITY MODELU 

Kvalitu modelu lze zjistit několika postupy. 

Jednou možností, pokud se jedná o program Agisoft PhotoScan, je 

vyexportování takzvaného souboru Generate Report v tomto dokumentu se nachází 

všechny důležité informace, jako jsou: parametry fotoaparátu, statistiky snímků, 

použité body a další. Kvalitu modelu lze zjisti díky hodnotám Error (pix) v tomto 

dokumentu. Tento soubor se nachází na CD a také v přílohách (Příloha č. 6). 
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Kromě výsledné zprávy z programu je možné kvalitu a přesnost modelu určit 

porovnáním délek na modelu vytvořeném v PhotoScanu a délek z geodetického měření. 

Tyto délky mezi body jsem volil, tak aby byly rozmístěny rovnoměrně po celém 

objektu, z důvodu zjištění celé kvality modelu. Díky těmto délkám je možné spočítat 

střední chybu fotogrammetrického zaměření. Vztah pro výpočet: 

       
    

 
 

Kde (ε) je skutečná chyba délky, spočítaná z rozdílu mezi geodeticky zaměřené 

délky a délky mezi body na modelu, a (n) je počet porovnávaných vzdáleností. 

Délku geodeticky zaměřenou jsem si zjistil z modelu vytvořeného v programu 

AutoCAD, kde jsem změřil pomocí funkce Odměřit délku mezi danými body. 

Vzdálenosti v programu PhotoScan se zjišťují v části Model. Zde jsem si 

označil dva body, mezi kterými jsem chtěl vytvořit určovanou délku a pomocí funkce 

Create Scale Bar jsem ji vytvořil. Přehled délek s vzdálenostmi lze pak vidět díky 

zvolené funkce View Estimated. Body a délky mezi nimi jsou pak zobrazeny na modelu 

(Obrázek 52). 

 

Obrázek 52: Body a délky modelu 
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Pro určení kvality jsem použil 20 měřených délek mezi celkově dvaadvaceti 

body (Tabulka 3). 

 

Tabulka 3: Porovnání délek 

 Vzdálenost (m)  

Délka (n) Mezi body Geodetická Fotogrammetrická ε (cm) εε (cm
2
) 

1 13 14 3,902 3,911 -0,8 0,64 

2 13 78 4,098 4,084 1,4 1,96 

3 14 15 4,110 4,113 -0,3 0,09 

4 15 78 4,027 4,029 -0,2 0,04 

5 37 38 4,623 4,643 -2,0 4,00 

6 37 87 4,581 4,596 -1,5 2,25 

7 38 39 4,546 4,601 -5,5 30,25 

8 39 87 4,691 4,683 0,8 0,64 

9 52 53 12,859 12,910 -5,1 26,01 

10 52 94 12,933 12,909 2,5 6,25 

11 53 54 12,916 12,972 -5,6 31,36 

12 54 94 12,869 12,878 -0,9 0,81 

13 60 96 15,529 15,548 -1,9 3,61 

14 137 138 11,788 11,825 -3,7 13,69 

15 137 209 5,413 5,393 2,0 4,00 

16 138 139 8,454 8,409 4,5 20,25 

17 157 96 7,677 7,642 3,5 12,25 

18 157 97 2,059 2,015 4,4 19,36 

19 182 60 7,689 7,721 3,2 10,24 

20 182 61 2,044 2,050 -0,6 0,36 

Důležité a výsledné parametry: 

Maximální odchylka: -5,6 cm 

Minimální odchylka: -0,2 cm 

Součet odchylek [εε]: 188,06 cm
2
 

Střední chyba: ± 0,031 m 
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Výsledná střední chyba fotogrammetrického zaměření vyšla ± 0,031 m. Tato 

hodnota je přijatelná a říká nám, že model byl vyhotoven poměrně přesně. Za 

povšimnutí stojí, že vysoké odchylky se objevují převážně při velkých délkách, což 

znamená, že větší objekty jsou méně přesné než menší. 
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8 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo provedení 3D vizualizace 

informačního centra Zvonice na hoře Solaň. 

První část dokumentu je tvořena teorií k danému oboru, který je hlavní náplní 

této vizualizace, tedy fotogrammetrii. 

Dále je zde uveden příklad kalibrace digitální neměřické kamery, který je 

nedílnou součástí každé tvorby prostorového modelu. Provedená kalibrace proběhla 

bez problémů a úspěšně. 

V práci je poté popsán způsob geodetického zaměření daného objektu a jeho 

následovné zpracování v programech Groma a AutoCAD. Výsledkem tohoto 

zpracování je 3D vizualizace drátového modelu budovy. 

Model z geodetického zaměření byl dále použit pro prostorový model 

v prostředí Google SketchUp. Zde bylo doděláno blízké okolní prostředí. Dodělaný 

model z Google SketUp byl použitý pro zpracování v programu Google Earth, který 

jsem zvolil, jako další možnost vizualizace a pro ukázku přesné polohy objektu na 

Zemi. 

Pro fotogrammetrickou vizualizaci byly použity pořízené fotografie budovy a 

geodeticky zaměřené body, které byly zpracovány v programu Agisoft PhotoScan. 

Výsledný zpracovaný model byl exportován také ve formátu PDF pro možnost jeho 

zobrazení i na zařízeních bez potřebného softwaru, kterým je Agisoft PhotoScan. 

Model je také možné exportovat ve formátu VRML, díky kterému je možné jej zobrazit 

v internetovém prohlížeči, díky doplňku Cortona Viewer. Tuto možnost vizualizace 

sem však nepoužil. 

Závěr práce je věnován provedení kontroly kvality modelu, který je vykonán 

pomocí porovnání délek z geodeticky vytvořeného modelu a fotogrammetricky 

vytvořeného modelu. Geodetické měření je přesnější než měření fotogrammetrické. 

Avšak po provedení kontroly kvality modelu, výsledek ukazuje, že 3D model byl 

vytvořen s uspokojující přesností. 
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2D  dvourozměrný prostor 

3D  trojrozměrný prostor 

AF  Autofocus (Automatické ostření) 

BMP Windows Bitmap (Výmněnný formát pro ukládání rastrové grafiky) 

CD  Kompaktní disk 

DWG Nativní formát souborů programu AutoCAD 

DXF Výměnný formát souborů programu AutoCAD 

GNSS Globální navigační satelitní systém (Global Navigation Satellite System) 

JPG Obrazový rastrový formát 

LCD Tenké a ploché zobrazovací zařízení (Loquid crystal display) 

PNG Obrazový rastrový formát (Portable Network Graphics) 
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