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Úvod 
Nedílnou součástí komplexní dokumentace skutečného stavu objektu je i detailní zaměření 

a vykreslení fasád objektu. Výkresy a fotodokumentace aktuálního stavu fasád jsou 

vyžadovány jako podklad pro rekonstrukci a návrhy změn, pro dokumentaci památkových 

objektů nebo například pro rozmístění obkladů či určení přesných ploch dle typu omítek. 

Tato diplomová práce se zabývá zaměřením fasád bloku měšťanských domů na 

Masarykově náměstí v Novém Jičíně metodou jednosnímkové pozemní fotogrammetrie.  

Historické centrum města Nového Jičína bylo v roce 1967 prohlášeno za městskou 

památkovou rezervaci. Stalo se tak díky mimořádné koncentraci historicky cenných budov 

v jádru města. Srdcem městské památkové rezervace je Masarykovo náměstí, které patří k 

nejkrásnějším v naší zemi. Čtvercové náměstí je obklopeno měšťanskými domy lemované 

podloubím s barokními a klasicistními fasádami. Výsledkem práce je digitální fotoplán 

(rastrový průmět snímků v měřítku) fasád těchto domů s vektorovou kresbou. 

Pozemní (blízká) fotogrammetrie se jako metoda bezkontaktního určování souřadnic 

objektu používá již řadu desítek let. V poslední době, díky přestupu na digitální 

technologie a dostupnosti výpočetní techniky, se možnosti využití pozemní fotogrammetrie 

rozšířily do řady dalších oborů, jako jsou např. dokumentace památkových objektů, 

zaměřování lomových stěn povrchových dolů, určování objemu hmot, ale i do strojírenství 

či lékařství. 

Jednosnímková pozemní fotogrammetrie má uplatnění především při tvorbě fotoplánů 

nepříliš hloubkově členěných objektů jako jsou např. právě fasády domů. Největší 

předností této metody je vysoká vypovídací schopnost, podstatně kratší doba výroby 

fotoplánů a tím i nižší pořizovací cena. 

Veškeré přístrojové vybavení pro účely zpracování diplomové práce zapůjčila VŠB – 

TUO. Pro vyhotovení fotoplánu byly pořízeny snímky fasády pomocí digitální zrcadlovky 

Canon EOS 30D. Pro geodetické zaměření vlícovacích bodů bylo použito elektronického 

tachymetru Leica TCR 307. Vlastní tvorba fotoplánu následně proběhla v softwaru TopoL 

pro Windows 6.0 a vektorová kresba byla vyhotovena v programu AutoCAD 2007. 

 



Edita Žalmánková: Vytvoření fotoplánu fasády bloku domů v Novém Jičíně 

2010   1 

1 TEORETICKÉ ZÁKLADY FOTOGRAMMETRIE 
Fotogrammetrie se zabývá získáváním informací z obrazového záznamu. Definice 

fotogrammetrie se s průběhem doby a vývojem vědy a techniky mění. Jedna ze současných 

definic zní: 

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

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

z obrazového, nejčastěji fotografického záznamu.“ [6] 

Měření a sběr informací se neprovádí na samotném měřeném objektu, ale na měřických 

snímcích, čímž se fotogrammetrie odlišuje od klasických měřických metod. Snímky lze 

pořídit jak speciálními měřickými komorami, tak i běžnými amatérskými fotoaparáty. 

Z polohy bodů na měřických snímcích lze odvodit tvar, velikost a poloha objektů v 

prostoru. Na snímcích jsou však čitelné i další „negeometrické“ informace, jako je barva 

nebo materiál objektu. Tím získávají snímky i významnou dokumentační hodnotu. Snímky 

je možné pořídit ve velmi krátkém čase, tím se zachytí okamžitý stav objektu a 

minimalizuje se doba, potřebná pro práci v terénu. [7] 

1.1 Rozdělení metod fotogrammetrie 

Během svého vývoje se fotogrammetrie dělila na různé typy především podle metod 

pořízení a vyhodnocení snímků. V současné době lze fotogrammetrii dělit podle: [6] 

 Polohy stanoviska 

 Počtu snímků 

 Technologického způsobu zpracování 

 Typu výstupu 

1.1.1 Rozdělení podle polohy stanoviska 

a) Pozemní fotogrammetrie 

U pozemní (blízké) fotogrammetrie je stanovisko, z něhož byl snímek pořízen, umístěné na 

Zemi a zpravidla nepohyblivé. Pozemní fotogrammetrie se hodí zejména pro objekty 

v přibližně stejné vzdálenosti (stěny lomů, fasády domů, strmé břehy apod.), jelikož 

přesnost měření ubývá se čtvercem vzdálenosti od stanoviska k objektu. Dosah se 
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pohybuje většinou kolem desítek metrů, v extrémním případě až 500 metrů dle použité 

komory. Velký rozvoj pozemní fotogrammetrie v poslední době je dán cenově přístupnými 

digitálními kamerami a softwarovými programy. Speciální aplikace pozemní 

fotogrammetrie rovněž pronikly i do odlišných oborů, jako je design, lékařství, 

strojírenství, kriminalistika apod. 

b) Letecká fotogrammetrie 

Metoda letecké fotogrammetrie využívá umístění stanoviska pro pořízení snímků v letadle 

nebo jiném dopravním prostředku. Snímek zachytí podstatně větší plochu než u pozemní 

fotogrammetrie. Tato metoda je vhodná pro mapování ve středních a malých měřítkách, 

kde lze docílit výrazné finanční i časové úspory proti klasickým geodetickým metodám. 

Prostorová poloha jednotlivých snímků se nyní díky zařízení GPS/INS určuje přímo při 

letu. 

c) Družicová fotogrammetrie 

Dnes už je družicová fotogrammetrie speciální, ale běžně používaná technologie. Rozlišení 

dnešních komerčních družic je přibližně 0,5 m. [6] 

1.1.2 Rozdělení podle počtu snímků 

a) Jednosnímková fotogrammetrie 

Metoda jednosnímkové fotogrammetrie využívá pouze samostatných měřických snímků. 

Z jednoho snímku můžeme změřit pouze rovinné (2D) souřadnice, na měřeném objektu 

tedy můžeme určit opět jen rovinné souřadnice. Tuto metodu lze použít, pokud je předmět 

měření rovinný. Pozemní fotogrammetrie využívá jednosnímkové metody pro tvorbu 

fotoplánů rovinných objektů, letecká fotogrammetrie pro vyhodnocení polohopisné složky 

mapy rovinatého území. 

b) Vícesnímková fotogrammetrie 

Pomocí vícesnímkové fotogrammetrie je možné určit prostorové (3D) souřadnice objektu. 

Pro 3D zpracování je zapotřebí nejméně dvou překrývajících se snímků, přičemž předmět 

měření musí být na obou snímcích. Pokud jsou osy snímků přibližně rovnoběžné, 

k vyhodnocení obsahu snímků se použije stereoskopického vjemu - stereofotogrammetrie. 
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U navzájem konvergentních os záběrů snímků se obsah snímků vyhodnocuje 

vícesnímkovým prostorovým protínáním – průsekovou fotogrammetrií. [6], [7] 

1.1.3 Rozdělení podle způsobu zpracování 

a) Metody analogové 

Pomocí této dnes už minimálně používané metody se mechanicky či opticky rekonstruuje 

stav při snímkování. 

b) Metody analytické 

Analytické vyhodnocení obsahu snímku převádí snímkové souřadnice do geodetického 

systému pomocí prostorové transformace na libovolném výkonném počítači.  

Analytické vyhodnocovací stroje využívají konstrukce stereokomparátoru ve spojení 

s počítačem. Pracuje se s originálními snímky i prostorovým modelem. 

c) Digitální metody 

Digitální technologie pracuje s digitálním obrazem. Snímkové souřadnice se měří přímo na 

obrazovce a do geodetického systému se převádí též prostorovou transformací. [6] 

1.1.4 Rozdělení podle typu výstupních hodnot 

a) Grafické 

b) Číselné 

1.2 Fotogrammetrické zobrazení 

Fotografický snímek je za předpokladu použití ideálního objektivu přesným středovým 

průmětem fotografovaného objektu. Každý bod fotografovaného objektu má odpovídající 

bod ve snímkové rovině. Spojnice odpovídajících si bodů (bod a jeho obraz ve snímkové 

rovině) se protínají v jediném bodě – středu promítání (projekční centrum O). Obecně se 

při středovém promítání nezachovává rovnoběžnost, střed úsečky, délka úsečky, velikost 

úhlu, a tedy ani kolmost. Jedním z cílů fotogrammetrie je převedení centrální projekce na 

ortogonální, která se využívá u mapového zobrazení. Znázornění centrální a ortogonální 

projekce je patrné na obrázku č. 1. 
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Obr. č. 1: Centrální a ortogonální projekce[6] 

Praktické definování projekčního centra se děje na základě vztahu mezi snímkovými 

souřadnicemi a předmětovými paprsky jako střed vstupní a výstupní pupily s ohledem na 

distorzi objektivu popřípadě matematické projekční centrum. [6] 

1.2.1 Prvky vnitřní orientace 

Prvky vnitřní orientace měřické komory definují geometrii paprsků uvnitř komory a tím i 

měřítko a velikost snímkových souřadnic. 

Počátkem systému snímkových souřadnic je hlavní snímkový bod. Jedná se o průsečík 

roviny snímku s kolmým paprskem, který prochází projekčním centrem. Vzdálenost od 

hlavního snímkového bodu k projekčnímu centru (středu výstupní pupily) v obrazovém 

prostoru je konstanta fotokomory.  

K prvkům vnitřní orientace se často přidává také znalost distorze (zkreslení) objektivu. 

Tato vada působí na geometrii zobrazení a tím i na přesnost měření. Rozeznávají se dva 

druhy distorzí: radiální a tangenciální. Vliv tangenciální distorze lze zanedbat, pro radiální 

distorzi se ve fotogrammetrickém softwaru zavádějí opravy, které vliv minimalizují. [8] 
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2 JEDNOSNÍMKOVÁ POZEMNÍ FOTOGRAMMETRIE 
Požadavkem zadavatele bylo vyhotovit digitální  fotoplán a vektorovou kresbu 

historických fasád domů Masarykova náměstí. Jako nejvhodnější metoda byla zvolena 

jednosnímková pozemní fotogrammetrie.  

2.1 Matematický základ 

Základem jednosnímkové metody je vztah dvou rovin. Pokud jsou roviny snímku a objektu 

rovnoběžné (osa záběru je kolmá na objekt), pak je vztah mezi nimi jednoduchý a obraz se 

liší pouze měřítkem. Ve většině případů však není možné pořídit snímky s přesně kolmou 

osou záběru a tudíž vzdálenosti k jednotlivým bodům objektu jsou proměnlivé. V tom 

případě vzniká na snímku perspektivní pohled a měřítko se mění s polohou na snímku. 

Pro ideální vztah mezi dvěma rovinami platí Pappova věta: 

„Dvojpoměr čtveřice bodové nebo paprskové zůstává v rovině mapy i snímku zachován.“ 

[6] 
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Obr. č. 2: Pappova věta[2] 

Z Papovy věty vyplývá, že pro převod snímku s centrální projekcí do podoby 

překresleného snímku s ortogonální projekcí platí projektivní vztahy. Matematicky tyto 

projektivní vztahy mezi snímkem a mapou vyjadřuje kolineární transformace. [6] 

Kolineární (projektivní) transformace je schopna natransformovat obraz na minimálně 

čtyři vlícovací body. Základní rovnice kolineární transformace jsou: 
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  x, y  …snímkové souřadnice 

  ai, bi, ci  …koeficienty kolineace - celkem 8 neznámých, které lze 

 vypočítat na základě minimálně 4 vlícovacích bodů 

V uvedeném vztahu nejsou žádné fotogrammetrické proměnné nebo konstanty. Lze tedy 

pro pořízení snímků použít libovolnou komoru i s neznámými parametry, nesmí se však 

projevovat příliš velká distorze objektivu. Kolineární transformace není konformní a 

měřítko není konstantní. Přímky se zobrazují opět jako přímky. Lineární změna měřítka 

v obraze se projevuje deformací čtverce na lichoběžník nebo obecný čtyřúhelník, kde se 

hrany v prodloužení protínají ve společných bodech - úběžnících. Jiné druhy transformací 

(např. podobnostní nebo afinní) dávají u jednosnímkové metody výsledky až o několik 

řádů horší. [2], [6] 

2.2 Vliv hloubkového členění 

Jednosnímková fotogrammetrie je vhodná pouze pro nepříliš členěné nejlépe rovinné 

objekty. Středové promítání způsobuje, že vše co není přesně v rovině je na snímku 

zkresleno radiálním posunem Δr´´.  

 

Obr. č. 3: Vliv hloubkové členitosti objektu na přesnost fotoplánu [14] 

Radiální posun znázorněný na obrázku lze vyjádřit jako rozdíl mezi středovým a 

ortogonálním průmětem: 
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kde f …konstanta fotokomory 

 mf …měřítkové číslo fotoplánu 

Δy …hloubkové členění 

r’ …maximální snímková souřadnice 

Z uvedeného vzorce je zřejmé, že je vhodné použít komory s delší ohniskovou vzdáleností, 

u nastavitelných komor „zoom“ na maximální hodnotě. To však přináší problém menšího 

zorného úhlu a tím nutnost většího odstupu od snímaného objektu, což v zastavěném území 

často nebývá možné. Zkreslení způsobené radiálním posunem narůstá směrem k okrajům 

snímku, proto je vhodné členitější části objektu umisťovat do středu snímku [14]. 

2.3 Metody vyhodnocení jednosnímkové fotogrammetrie 

Mezi nejstarší vyhodnocovací metody patří dnes již nepoužívané grafické metody. 

Proužková metoda sloužila pro ruční bodové vyhodnocení. Opticko-mechanická zařízení, 

kterých se využívalo pro grafickou metodu, jsou obkreslovače a překreslovače. Další dnes 

už nevyužívaná je metoda diferenciálního překreslení. V analogovém vyhodnocovacím 

stroji se vytvářel stereoskopický model a levý snímek dvojice se opticky překresloval. Tato 

metoda byla v polovině osmdesátých let vytlačena technologií digitálního ortofota. 

V současné době se využívá metod digitálních [7]. 

2.3.1 Digitální překreslení 

Digitální překreslení snímků lze provést na prakticky libovolném softwaru, který umí 

provádět kolineární transformaci obrazu na základě vlícovacích bodů. V naší zemi se 

využívá zejména software Topol, který byl použit také pro tuto práci. Mezi další využívané 

produkty patří např. software Iras-C nebo MSR firmy RolleiMetric. Na snímku jsou 

potřeba minimálně čtyři vhodně rozložené vlícovací body, nejlépe v rozích snímku, 

pomocí kterých se vypočtou koeficienty kolineace. Pokud bude vlícovacích bodů více, 

dochází k vyrovnání metodou nejmenších čtverců, kde se minimalizuje suma rozdílů v 

poloze mezi souřadnicemi transformovaných bodů.  

Základní rovnice kolineární transformace (2) se přepíšou do tvaru:  

 
YycYxcbybxbX
XycXxcayaxaX
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Následně jako soustava osmi lineárních rovnic: 
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Řešení v maticovém zápise: 
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Poloha vlícovacích bodů na snímku se označuje kurzorem na monitoru, jejich geodetická 

poloha je uložena v souboru nebo se zadává z klávesnice. Po ukončení transformace 

získáváme překreslený obraz do souřadného systému vlícovacích bodů. Výsledný digitální 

fotoplán lze dále upravovat. [8] 

2.3.2 Překreslení po vrstvách 

Využívá se pro překreslení fasád, kde se prostorová vzdálenost mění skokem (např. 

ustupující patro, stavební prvek mimo základní rovinu atd.). Pro jednotlivé oblasti se 

stejnou prostorovou vzdáleností je nutné zajistit vlastní vlícovací body a vyrobit 

samostatné masky. Snímek se pak překresluje po jednotlivých oblastech (částech). Tato 

metoda je však pracná a vyžaduje větší počet vlícovacích bodů. [6] 

2.3.3 Digitální ortofoto 

Ortofoto je převedený fotografický záznam, pořízený jako středové promítání, na 

ortogonální. Princip spočívá v odstranění radiálních posunů jednotlivých pixelů na základě 

výpočtů nových poloh pixelů, z jejich známých převýšení nad srovnávací rovinou. Pro 

tvorbu ortofota existuje více metod viz. [6].  



Edita Žalmánková: Vytvoření fotoplánu fasády bloku domů v Novém Jičíně 

2010   9 

2.4 Technologický postup tvorby fotoplánu 

Konkrétní technologický postup při tvorbě fotoplánu jednosnímkovou metodou přehledně 

shrnuje následující diagram. Tento postup je obecný, dle konkrétního zadání nebo použité 

technologie mohou být některé kroky úplně vynechány (např. fotolaboratorní práce a 

digitalizace snímků budou při pořízení snímků digitálním fotoaparátem vynechány). 

 

Obr. č. 4: Postup při tvorbě fotoplánu [14] 

 Rekognoskace terénu - dle konkrétních podmínek se volí rozmístění a počet 

pořizovaných snímků, rozmístění vlícovacích bodů (min. čtyři na snímek). 

 Pořízení snímků - je vhodné si pořídit situační náčrt snímkování. 

 Zaměření vlícovacích bodů – provádí se běžnými geodetickými metodami. 

 Geodetické výpočty – z naměřených dat se vypočítají geodetické souřadnice, 

prostorové souřadnice je nutné převést do roviny objektu. 

 Fotolaboratorní práce – vyvolání filmového materiálu. 

 Digitalizace snímků – převedení snímků do digitální podoby pomocí skeneru. 

 Úprava snímků – úprava jasu, kontrastu, barevnosti, rozlišení, formátu atd. 

 Import dat – načtení vstupních dat (jednotlivé snímky a souřadnice vlícovacích 

bodů) do zpracovatelského softwaru. 
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 Transformace dat - transformace snímků na body vlícovacího podkladu pomocí 

kolineární transformace. 

 Úprava dat – spojení přetransformovaných snímků do výsledného fotoplánu 

operacemi: maskování, mozaikování, výřez, retuš. 

 Vektorizace – vektorizace  obsahu rastrového fotoplánu 

 Kontrola kvality – ověření přesnosti výsledného fotoplánu (např. srovnáním 

kontrolních měr naměřených z fotoplánu s geodeticky naměřenými mírami na 

objektu) 

 Export dat – export rastrových a vektorových dat do standardních formátů, tisk. 
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3 LOKALITA 

3.1 Historie města Nový Jičín 

Město Nový Jičín vzniklo pravděpodobně v 80. letech 13. století na křižovatce obchodních 

cest z Polska a Slezska do Čech a Uher. Nejstarší písemná zmínka o městě však pochází až 

z roku 1313, kdy byly městu uděleny králem Janem Lucemburským první městské výsady 

(mýtné). Do roku 1434 bylo město v majetku pánů z Kravař, po tomto datu se v držbě 

střídalo více majitelů. V letech 1500 - 1558 se stali majiteli města i panství páni ze 

Žerotína, za nichž zde začíná nebývalý hospodářský rozkvět. V roce 1503 postihlo dosud 

dřevěné město zničující požár. Zásluhou pánů ze Žerotína se začalo s výstavbou nových 

kamenných podloubí a měšťanských domů na dnešním Masarykově náměstí. V období 

třicetileté války bylo město několikrát vypáleno, oheň ve městě řádil také na konci 18. 

století, kdy byla zničena většina domů. Městu se podařilo napáchané škody překonat a 

domy opravit nebo postavit nové. Na počátku 19. století se začíná rozvíjet textilní 

továrenský a kloboučnický průmysl. Nový Jičín je dodnes nazýván „městem klobouků“.  

Město se může pochlubit neobvykle vysokým počtem pamětihodností. Díky tomu bylo v 

roce 1967 historické centrum města Nového Jičína prohlášeno za městskou památkovou 

rezervaci. [13] 

3.2 Masarykovo náměstí 

Masarykovo náměstí patří k architektonickým perlám České republiky. Čtvercové náměstí 

je lemováno starými měšťanskými domy, z nichž nejstarší Stará pošta byla postavena v 

roce 1563 a představuje vrchol měšťanské renesance. Náměstí po celém jeho obvodu zdobí 

podloubí, čímž je na Moravě i ve Slezsku unikátním. Celé náměstí, včetně podloubí a 

morového sloupu, prošlo v letech 2008 a 2009 rozsáhlou rekonstrukcí. Bylo předlážděno 

podloubí, okolní ulice i centrální plocha a nainstalovalo se nové veřejné osvětlení. Po 116 

letech se na náměstí vrátila socha svatého Mikuláše a přibyla i Fontána času, která se 

skládá z devíti nasvětlených proudů vody. Vyměnily se i lavičky a další mobiliář. Novou 

podobu náměstí vymysleli brněnští architekti Pavel Pekár a Marek Holán. [13] 
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3.3 Objekty měření 

Jako předmět pro vytvoření fotoplánu byly vybrány dva bloky domů na severozápadní a 

jihozápadní straně náměstí T. G. Masaryka, katastrálního území Nový Jičín – Město.  

 

Obr. č. 5: Poloha objektů měření 

3.3.1 Jihozápadní blok měšťanských domů 

Jihozápadní blok tvoří historické měšťanské domy (na obrázku zleva): 

 č. p. 1 na parcele st. 132/1  č. p. 5 na parcele st. 128 

č. p. 3 na parcele st. 131  č. p. 6 na parcele st. 127/1 

č. p. 2 na parcele st. 130  č. p. 7 na parcele st. 126/1 

č. p. 4 na parcele st. 129  č. p. 8 na parcele st. 125 

 

Obr. č. 6: JZ blok měšťanských domů 
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Radnice č. p. 1 o třech nadzemních podlažích je v současné době je sídlem Městského 

úřadu Nový Jičín. Hladká fasáda je doplněna dvěma sochami mužských aktů od Arnošta 

Hubičky a ukončena korunní římsou s nízkou atikou s klikatkou. Nad dvouosým 

ustupujícím křídlem se zdvihá jednopatrová hranolová věž završená korunní římsou. 

Radnice má snad gotický původ z doby po požáru města v roce 1503. Zachované 

obvodové zdivo a část kleneb přízemí však pochází z renesanční stavební etapy po roce 

1586. Jednopatrová budova byla zvýšená až roku 1881, kdy dostala také gotizující 

romantickou fasádu. Současný stav je výsledkem hodnotné dostavby z let 1929 - 1930, 

dílčí zásahy ze 2. poloviny 20. století. 

Dva dvoupatrové domy č. p. 2 a 3 jsou dispozičně spojené v jeden celek úpravou z 

přelomu 20. a 30. let 20. století. Dům č. p. 2 renesančního původu má pozdně barokní 

fasádu v přízemí otevřenou dvěma půlkruhovými arkádami podloubí. Stavební vývoj domu 

je obtížně zjistitelný, patrná je především renesanční a pozdně barokní etapa. Umírněný 

rozvrh fasády a její dekor čerpá z klasicizujících tendencí konce 18. století. Dům 

renesančního původu č. p. 3 má již klasicistně cítěnou fasádu v přízemí prolomenou dvěma 

půlkruhovými arkádami podloubí. Fasáda domu byla do požárů města v letech 1768 a 1775 

opatřena raně barokním volutovým štítem ze 17. století 

Dva renesanční domy č. p. 4 a 5 byly sjednocené velkorysou úpravou z poslední čtvrtiny 

18. století. Průčelí o třech nadzemních podlažích se v přízemí do prostoru náměstí otevírá 

třemi arkádami podloubí. V detailním tvarosloví je fasáda doplněna štukovým dekorem, 

vesměs z 2. poloviny 19. století a počátku 20. století. Z pozdějších úprav je zřetelná 

především klasicistní přestavba. Fasáda byla mimo jiné úpravy doplněna ještě r. 1912. 

Jednopatrový dům č. p. 6 s druhým atikovým patrem se do náměstí v přízemí otevírá 

dvěma půlkruhovými oblouky podloubí. Slepá okna druhého patra jsou opatřena žaluziemi. 

Dům má renesanční původ z doby kolem r. 1560. Z barokních úprav se nejvýrazněji 

uplatňuje klasicistně cítěná obnova domu po požáru města v letech 1768 a 1775.  

V jádru renesanční jednopatrový objekt č. p. 7 má pozdně empírovou fasádu z let 1840-

1860. Dva pilíře půlkruhových arkád jsou zpevněny sešikmenými opěráky z pískovcových 

kvádrů. Stavební obnova proběhla ve 4. čtvrtině 18. století, dílčí zásahy ve 2. polovině 20. 

stol. 
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Jednoposchoďový nárožní dům č. p. 8 ukončuje řadovou zástavbu jihozápadní fronty 

náměstí. Do náměstí je obrácen novorenesanční fasádou z roku 1880. Přízemí se otevírá 

dvěma stlačenými oblouky podloubí zvýrazněnými štukovou armaturou. Obdélná okna 

prvého patra jsou doplněna segmentovými. [13] 

3.3.2 Severozápadní blok měšťanských domů 

Severozápadní blok tvoří historické měšťanské domy (na obrázku zleva): 

 č. p. 14 na parcele st. 119/1  č. p. 17  na parcele st. 116 

č. p. 15 na parcele st. 118  č. p. 18  na parcele st. 115 

č. p. 16 na parcele st. 117  č. p. 19  na parcele st. 114/1 

 

Obr. č. 7: SZ blok měšťanských domů 

Dvoupatrový objekt renesančního původu č. p. 15 pochází z 2. poloviny 16. století. 

Pravidelná fasáda z 19. stol. je v přízemí otevřena dvěma půlkruhovými oblouky podloubí. 

Později byly provedeny zejména barokní a klasicistní úpravy. 

Dvoupatrový původně renesanční objekt č. p. 17 je situován ve středu severozápadní strany 

náměstí. Dům v řadové zástavbě má novobarokně doplněnou fasádu, která se v přízemí 

otevírá dvěma arkádami podloubí. Levý, značně široký, oblouk se stlačeným záklenkem, 

pravá půlkruhová arkáda je užší. Základní rozvrh a členění fasády je pozdně barokního 

původu, eklektické a novobarokní úpravy obohatily průčelí pouze dílčím způsobem. Střed 

průčelí je zvýrazněn střední okenní osou a štítem složitě vykrajovaného obrysu s reliéfem 

jelena. [13] 
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4 PRÁCE V TERÉNU 

4.1 Rekognoskace terénu 

Při rekognoskaci terénu byly zjištěny konkrétní podmínky. Na prostranství náměstí se 

nevyskytují stromy ani jiná vzrostlá zeleň, která by tvořila překážky v pohledu na fasády. 

Největším limitujícím faktorem odstupu od fasád tvořily masivní dřevěné prodejní stánky, 

které byly na náměstí instalovány právě během zpracování diplomové práce (listopad 2009 

až duben 2010). Ve většině míst však byla možnost odstupu od jednotlivých fasád poměrně 

velká, až kolem osmdesáti metrů. Výhled na fasády dále překrývaly lampy veřejného 

osvětlení a dalšího drobného mobiliáře, které byly později ze snímků vyretušovány.  

Severozápadní blok fasád byl odhadnut jako přibližně 80 metrů dlouhý a průměrná výška 

domů na 12 metrů. Dále bylo zjištěno, že některé domy ustupují od základní roviny celého 

bloku fasád. Dům č. p. 18 ustupuje o více než 50 centimetrů. Na základě těchto faktů bylo 

rozhodnuto, že fasády jednotlivých domů budou z důvodu větší přesnosti vyhodnocovány 

samostatně, a až následně spojeny do jednoho celku. Od toho se odvíjelo i rozmístění a 

počet snímků, kdy na každou fasádu připadly 2 snímky, celkem tedy 12 snímků na celý 

blok.  

Jihozápadní blok fasád na jednom konci pokračuje dál do úzké uličky. Pro zpracování byla 

vybrána část viditelná z náměstí délky přibližně 90 metrů. Průměrná výška domů byla 

odhadnuta na 12 metrů.  Jednotlivé domy na sebe plynule navazují, menší odskok od 

základní roviny vykazuje pouze dům radnice. Rozmístění snímků ovlivnily 3 výrazné 

stavební prvky na fasádách – balkon radnice č. p. 1 a dva pilíře u domu č. p. 7, které byla 

snaha umístit do středu snímků. Na celkové pokrytí bloku připadlo 14 snímků. 

Dále bylo rozhodnuto volit přirozeně signalizované vlícovací body jako rohy oken, 

výstupků, zářezů nebo styku různě barevných ploch na fasádě. Jednak se jich na fasádách 

dalo určit dostatečné množství a také by bez technického vybavení (např. zvedací plošiny) 

nebylo fyzicky možné umisťovat na fasády samolepící štítky nebo jinou umělou signalizaci 

bodů. Minimální počet vlícovcích bodů na jednom snímku jsou čtyři. Při tomto počtu však 

program hlásí nulové chyby a není tudíž možnost kontroly. Aby došlo k vyrovnání, bylo 
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zvoleno na každém snímku 6 až 9 bodů dle možnosti rozložení. Přehledka vlícovacích 

bodů a rozmístění snímků je graficky znázorněná v příloze č. 1. 

4.2 Pořízení snímků 

Pro pořízení snímků byl vybrán den s kompaktní oblačností, kdy na předmět měření 

dopadalo jen rozptýlené sluneční světlo a nedocházelo tedy ke vzniku stínů. Rovněž byla 

snaha o dodržení co největší vzdálenosti stanoviska od objektu a tím i co nejmenší 

odchylky od vodorovnosti osy záběru. Snímky byly pořízeny s největším rozlišením 

použité digitální zrcadlovky 2336 x 3504 pixelů. Průměrná skutečná velikost jednoho 

pixelu je 4,6 x 4,6 mm. Skutečná velikost pixelu byla vypočtena při transformaci 

v programu TopoL z poměru zobrazené plochy na snímku a použitého rozlišení. U patnácti 

snímků situace v okolí dovolila takovou vzdálenost stanoviska od objektu, že bylo využito 

maximální ohniskové vzdálenosti objektivu („zoom“ v krajní maximální poloze). 

V ideálním případě by se pro dodržení vodorovné osy záběru mělo snímkovat z oken 

protilehlých domů. To však nebylo možné. Snímek č. 26 musel být z důvodu překrytu 

s protějším blokem domů pořízen se skloněnou osou záběru. Situační náčrt stanovisek 

fotografování s čísly snímků (červeně) a odhadnutých (odkrokovaných) vzdáleností 

stanovisko – objekt (modře) je na obr. č. 8. 

 

Obr. č. 8: Situační náčrt stanovisek fotografování vzhledem k objektu 
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4.2.1 Technické parametry digitální zrcadlovky 

Snímky byly pořízeny digitální zrcadlovkou Canon EOS 30D ve spojení s objektivem 

Canon EF-S 17-85 mm IS. Technické parametry těla fotoaparátu jsou uvedeny v tabulce 

č. 1, parametry objektivu v tabulce č. 2.  

 

Obr. č. 9: Canon EOS 30D + EF-S 17-85 mm IS 

typ fotoaparátu 
typ fotoaparátu Digitální SLR zrcadlovka 

Fyzikální specifikace 
Materiál těla Magnéziová slitina/plast 
Hmotnost 700 g 
Rozměry 144 x 106 x 74 mm 

Obrazový snímač 
Efektivní počet pixelů 8.2 Mpx 
Celkový počet pixelů 8,5 Mpx 
Typ snímače CMOS 
Velikost snímače 22,5 x 15,0 mm 
Rozlišení fotografií 3504 x 2336, 2544 x 1696, 1728 x 1152 
Poměr stran 3:2 
Typ barevného filtru RGB 

Zaostřování 
Zaostřování AF - 9 ostřících zón, automatický nebo ruční výběr 
Výběr bodu AF Automatický výběr, ruční výběr 
Zaostřovací režimy Inteligentní AF, jednosnímkový MF 

Závěrka 
Typ Elektronicky řízená závěrka ve fokální rovině 
Rychlost závěrky 30-1/8000 

Hledáček 
Hledáček Optický TTL 

citlivost ISO 

Citlivost ISO 
100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 
1250, 1600, 3200 

Tab. č. 1: Technické parametry těla fotoaparátu Canon EOS 30D[11] 
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Parametry objektivu  
typ objektivu širokoúhlý, s proměnlivým ohniskem 
Ohnisková vzdálenost 17 - 85 mm 
Světelnost, max. clona 4 - 5,6 
Maximální clona 22/32 
Minimální zaostřovací vzdálenost 35 cm 
Poměr zobrazení 1:05 
Stabilizace Optická stabilizace 
Optická konstrukce 17 členů ve 12ti skupinách 
zorný úhel (úhlopříčka) 76° 60' až 18° 5' 
Průměr filtru 67 mm 
Délka 92 mm 
Hmotnost 475 g 
Tab. č. 2: Technické parametry objektivu Canon EF-S 17-85 mm IS [11] 

4.3 Zaměření vlícovacích bodů 

Zaměření vlícovacích bodů se provádí klasickými geodetickými metodami. Polární metoda 

je nejrychlejší, při měření délek samoodrazným dálkoměrem však může však docházet 

k takzvanému „klouzání“ po povrchu fasády a tím k výraznému snížení přesnosti. Z téhož 

důvodu byla vyloučena i metoda protínání z délek. Jako nevhodnější metoda byla vybrána 

metoda protínání z úhlů.  

Vlícovací body byly zaměřeny v místí souřadnicové soustavě. Pro severozápadní blok byly 

ve vzdálenosti cca 30 metrů od objektu stabilizovány body stanoviska 4001, 4002 a 4003 

ve vzdálenost cca 40 metrů od sebe. Vzdálenost bodů stanovisek 4004, 4005 a 4006 od 

jihozápadního bloku fasád byla přibližně 23 metrů a vzdálenosti mezi stanovisky 4004 - 

4006 byla cca 45 metrů a mezi 4005 - 4006 cca 35 metrů. Stabilizace bodů byla z důvodu 

nového vydláždění náměstí provedena jako dočasná. Osa y místního souřadnicového 

systému byla vložena do strany s4003-4002 a s4004-4005. Orientace os místního souřadnicového 

systému je patrná z obrázku č. 10. Aby bylo možné vypočítat souřadnice protínáním 

z úhlů, byl každý vlícovací bod na fasádě zaměřen pomocí vodorovného úhlu a zenitové 

vzdálenosti ze dvou sousedních stanovisek. Vodorovné úhly a zenitové vzdálenosti byly 

měřeny ve dvou polohách dalekohledu. Pro určení souřadnic stanovisek byly změřeny úhly 

a délky mezi stanovisky. Naměřené hodnoty jsou v příloze č. 2 a na nosiči DVD. 
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Obr. č. 10:Poloha stanovisek a orientace os místního souřadnicového systému  

4.3.1 Použité přístroje a pomůcky 

K zaměření vlícovacích bodů byl použit elektronický tachymetr Leica TCR 307.  

 

Obr. č. 11: Leica TCR 307 

Technické parametry přístroje: [9] 

Dalekohled  zvětšení   30x 

   nejkratší vzdálenost záměry 1,7 m 

   zorné pole   1°30´ 
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citlivost libely krabicová libela  6´ / 2 mm 

   elektronická libela  20´´ / 2 mm 

laserová olovnice přesnost   0,8 mm / 1,5 m 

   průměr laserové stopy 2,5 mm / 1,5 m 

kompenzátor  dvojosý kapalinový 

   rozsah urovnání  4´, (0,7 gon) 

přesnost urovnání  2´, (0,7 mgon) 

Měření úhlů  přesnost odečítání  7´´, 2 mgon 

   nejmenší zobraz. jednotka 0,0005 gon, 1´´ 

Měření vzdáleností dosah měření s hranolem 5000 m 

přesnost měření na hranol 2 mm + 2 ppm 

dosah měření bez hranolu 80 m 

Další pomůcky pro měření: 3x stativ Leica 

    1x sada dvou odrazných hranolů a dvou třínožek Leica 

    1x pásmo 

    1x svinovací metr s milimetrovým dělením 
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5 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

5.1 Vyhodnocení zaměření vlícovacích bodů 

Oba bloky fasád byly zaměřeny a vyhodnoceny nezávisle na sobě ve vlastních místních 

souřadnicových soustavách. Bodu 4002 a 4005 byly přiřazeny souřadnice (500, 500, 100) a 

kladný směr osy y byl vložen do strany s4003-4002 a s4004-4005. Stanoviska 4001 a 4006 byly 

dopočteny z naměřeného úhlu a délky. Princip výpočtu je znázorněn na obrázku č. 12. 

Výšky stanovisek byly určeny trigonometricky. 

 

Obr. č. 12: Určení polohových souřadnic stanovisek 

SZ blok JZ blok 
bod stanoviska x y z bod stanoviska x y z 

4001 500,009 542,708 99,782 4004 500,000 454,178 100,820 
4002 500,000 500,000 100,000 4005 500,000 500,000 100,000 
4003 500,000 458,513 100,470 4006 500,418 536,829 99,606 

Tab. č. 3: Souřadnice stanovisek 

5.1.1 Výpočet souřadnic vlícovacích bodů 

Pro výpočet souřadnic z naměřených hodnot byl použit geodetický výpočetní software 

Groma v. 7.0. Nejprve byl zpracován zápisník měření, kdy došlo ke zprůměrování hodnot 

naměřených v obou polohách dalekohledu. Takto upravený zápisník je v příloze č. 2. Poté 

byly vypočteny souřadnice vlícovacích bodů (x, y, z) pomocí funkce Hromadné protínání 

ze směrů.  
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Princip výpočtu polohových složek (x, y) souřadnic vlícovacích bodů [9]:   

 

Obr. č. 13: Princip určení polohy vlíc. bodu protínáním z úhlů 

Poloha nově určovaného bodu se vypočte řešením trojúhelníka o známé délce SA-B a 

známých (změřených) úhlech α, β. Ze sinovy věty se určí délky SA-1 a SB-1: 
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Podle konkrétní situace se vypočítají směrníky na nově určovaný bod: 
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Hledané souřadnice se pak určí ze souřadnic známých bodů A, B přičtením 

souřadnicového rozdílu mezi daným a novým bodem (Δx, Δy): 
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Princip výpočtu výškové souřadnice (z) vlícovacích bodů [9]: 

 

Obr. č. 14: Princip trigonometrického určení výšky vlíc. bodu 
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Z již vypočtené vzdálenosti (SA-1) a známé zenitové vzdálenosti (z) se řešením pravoúhlého 

trojúhelníku vypočte svislá odvěsna (h).  

 
)(ztg

sh 
                  (10)

 

Výšková souřadnice vlícovacího bodu (z1) je pak součet výšky stanoviska (VA), výšky 

stroje nad bodem A (vA) a vypočtené odvěsny (h). 

 11  AAAA HVhvVz       
         (11)

 

5.1.2 Převedení souřadnic do roviny fasády 

Vypočtené 3D souřadnice bylo nutné převést na 2D pomocnou soustavu souřadnic v rovině 

fasády. Povrch jednotlivých fasád není ve skutečnosti přesně rovinný, tudíž i vlícovací 

body neleží v jedné rovině. Proto byla využita funkce programu Groma Vyrovnávací 

rovina. Tímto byly souřadnice bodů vyrovnány jako průměty na svislou rovinu (x´, y´, z´). 

Další postup převodu z 3D souřadnic na pomocné 2D proběhl v programu Microsoft 

Office Excel 2003. 

 

Obr. č. 15: Orientace os místního systému a pomocné soustavy v rovině fasády 

Souřadnicový systém používaný v programu TopoL je S-JTSK, proto byly orientace os 

pomocného souřadnicového systémů v rovině fasády (X, Y) voleny se stejnou orientací os 

jako S-JTSK. Souřadnice X pomocné soustavy byla převzata z výškové (z´) souřadnice 

místního systému s opačnou orientací a pro lepší přehlednost zmenšena o 120 m. 

Souřadnice Y byla vypočtena z obou polohových souřadnic (x´, y´) 
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Index i značí číslo vlícovacího bodu (1, 2, 3…) a za n byl zvolen vlícovací bod nejvíce 

vlevo (s nejmenší y´- ovou souřadnicí), např. u jihozápadního bloku fasád byl za n zvolen 

vlícovací bod č. 5. Přehledná tabulka se souřadnicemi vlícovacích bodů je v příloze č. 2. 

5.2 Úprava snímků 

Před vlastním zpracováním fotoplánu bylo nutné snímky upravit tak, aby fasády nebyly 

překryty nežádoucími předměty, jako jsou lampy veřejného osvětlení, popelnice či 

dopravní značky. Tato úprava byla provedena v softwaru pro úpravu digitálních obrazů 

Adobe Photoshop 7.0. Pro zamaskování předmětů byly využity funkce klonovací razítko, 

kopírování a přesun. Zároveň byl upraven i kontrast a jas snímků tak, aby při maskování 

byly barevné přechody snímků co nejméně patrné. Ukázka původního snímku (vpravo) a 

upraveného snímku (vlevo) je na obrázku č. 16. 

 

Obr. č. 16: Původní a upravený snímek fasády 
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6 ZPRACOVÁNÍ FOTOPLÁNU 
Fotoplán byl vytvořen v původním českém softwaru TopoL pro Windows 6.0. Jedná se o 

otevřený obecný územní/geografický informační systém (LIS/GIS), který může být 

upraven pro aplikace v mnoha oblastech. Dovoluje přípravu geografických dat, jejich 

správu a analýzu. Ovládání programu je podobné jako u dalších aplikací pod operačním 

systémem Windows, příkazy jsou vybírány z roletového menu nebo pomocí ikon či 

horkých kláves. Program pracuje s rastry (snímky) ve formátu TopoL RAS (včetně 

varianty RAK), BMP, TIFF, JPG, PCX, IMG a HRF. Formát vektorových dat v TopoLu se 

nazývá blok (přípona *.blk). Tyto bloky tvoří a pojmenovává uživatel. Jsou to adresáře, do 

kterých se ukládá výsledek práce podle toho, který blok je zrovna označen jako aktivní. 

Další formáty vektorových dat, které TopoL podporuje (přímo nebo prostřednictvím 

importu), jsou Arc View Shape File, Arc/Info, DXF, VTX, DKM a VKM. [3], [4] 

6.1 Vytvoření fotoplánu 

Tvorba fotoplánu se skládá z několika kroků: 

 Import souboru bodů 

 Import rastrových dat 

 Provedení transformace 

 Maskování snímků 

 Mozaikování snímků  

6.1.1 Import souboru bodů a rastrových dat 

Po otevření programu se automaticky načtou poslední používané soubory, proto byly 

nejprve vypuštěny všechny rastry a bloky. Topol umožňuje volbu ze dvou souřadnicových 

systémů a to S-JTSK a Gauss. Byl zvolen systém S-JTSK použitý při orientaci os v rovině 

fasády. Vlícovací body byly načteny z textového souboru obsahujícího čísla bodů, délkové 

souřadnice Y a výškové souřadnice X v tomto pořadí. Volbou rastru byl načten již 

upravený snímek ve formátu *.jpg. Poté se upravilo pracovní prostředí tak, aby na pracovní 

ploše byly dvě okna - prvním okně překreslovaný snímek (rastrový obraz) a ve druhém 

vlícovací body. [10] 
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6.1.2 Transformace snímků 

Z roletového menu byla vybrána transformace rastru a v následující tabulce snímání 

identických bodů z obrazovky, jako oblast pro transformaci byl zvolen celý soubor. Pro 

provedení vlastní transformace se kurzorem myši sejmula poloha vlícovacího bodu 

v cílové soustavě (na vlícovacím podkladě) a ve zdrojové soustavě (na snímku). Takto se 

postupně označily všechny odpovídající si body (6 až 9 bodů na každém snímku).  Poté se 

přešlo do transformační tabulky.  

 

Obr. č. 18: Snímání identických bodů 

 

Obr. č. 19: Transformační tabulka 
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V transformační tabulce byla vybrána kolineární transformace a vypočten transformační 

klíč. Poté se zobrazily souřadnicové odchylky na jednotlivých bodech. Pokud byly na 

některém bodě výrazně větší odchylky, byl tento bod z transformačního klíče vyloučen 

odstraněním červeného zatržení a proběhl nový výpočet transformačního klíče. 

Souřadnicové odchylky X, Y se pohybovaly v rozmezí 0 až ±20 mm. Potvrzením OK se 

transformační tabulka uložila pod názvem 1 až 26 dle čísla snímku s příponou *.trt. 

V následujícím okně Parametry rastru pro transformaci byla měněna pouze hodnota 

rozměru pixelu na stejnou hodnotu pro všechny transformované snímky (0,005 x 0,005 m). 

V posledním okně bylo určeno jméno (opět 1 až 26 dle čísla snímku) a formát výsledného 

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

rastru. 

 

Obr. č. 20: Snímek před transformací a po transformaci 

Hodnoty souřadnicových odchylek u jednotlivých transformací jsou přehledně vypsány 

v příloze č. 3, celé transformační tabulky (*.trt) jsou k nahlédnutí na přiloženém DVD. [3] 

6.1.3 Maskování rastrů 

Na styku přetransformovaných rastrů může docházet k špatné polohové návaznosti, 

k velkému skoku v kontrastu, k znatelnému barevnému přechodu apod.  

Dalším krokem pro spojení více rastrů v jeden celek bylo vytvoření takzvané masky 

snímků. Jedná se v podstatě o vyřezání určitého tvaru z rastru tak, aby po následném 

spojení dvou (a více) rastrů byl jejich styk co nejméně patrný. 
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Maskování bylo provedeno následujícím způsobem. Nejprve byly vypuštěny všechny 

předchozí bloky a rastry. V programu TopoL byly otevřeny dva navazující rastry, každý 

do jednoho okna a zároveň byl založen nový blok, do kterého se konkrétní maska ukládala. 

Tento blok byl aktivován v obou oknech. Nad jedním z rastrů se začala vytvářet linie řezu. 

Stejná linie se zobrazovala i ve druhém okně, bylo tedy možné vést řez tak, aby návaznost 

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

uzavřena. Způsob uzavření linie se řídil podle toho, zda se odstraňovala vnitřní nebo vnější 

část plochy ohraničené linií. Po ukončení tvorby řezu byla pomocí funkce plochování a 

označením vnitřní části uzavřeného polygonu vytvořena plocha. Ukázka takto vytvořené 

plochy je na obrázku č. 21. 

 

 

Obr. č. 21: Operace maskování 

Vlastní maskování (vytvoření nového ořezaného rastru) se provedlo pomocí funkce 

maskování. V tabulce Maskování rastru byly vybrány Lomové body dle bloku a jako oblast 

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

s příponou ve formátu *.ras. [13] 
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6.1.4 Mozaikování rastrů 

Mozaikování slouží ke spojení více rastrů v jeden soubor. Zamaskované rastry byly 

postupně načteny do jednoho okna. Důležité bylo dodržet správné pořadí rastrů vzhledem 

k maskování. Ukázka načtení dvou zamaskovaných rastrů je na obrázku č. 22. 

 

Obr. č. 22: Operace mozaikování 

Po uspořádání rastrů do správného pořadí byla spuštěna funkce Mozaika. Byla vybrána 

možnost mozaikování přes všechny rastry a opět upravena velikost pixelu. Výsledná 

mozaika rastrů byla uložena jako jeden celistvý rastr. Pro ořezání částí, které nejsou 

předmětem zájmu (střechy, chodníky apod.), bylo opět použito maskování. Po této operaci 

byl výsledný fotoplán bloku fasád uložen ve formátu *.tif, se kterým se dá dále pracovat i 

v jiných programech. [13] 

Jak již bylo řečeno, pro vytvoření fotoplánu severozápadního bloku fasád byl z důvodů 

ustupujících fasád od základní roviny zvolen postup zpracování po vrstvách. Byly tedy 

zvlášť vytvořeny mozaiky fasád jednotlivých domů a až následně dalším maskováním a 

mozaikováním spojeny v celistvý blok.  

Výsledkem práce v programu TopoL je rastrový obraz SZ a JZ bloku fasád v měřítku 

ve formátu TIFF. 
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6.2 Kontrola přesnosti 

Kontrola přesnosti fotoplánu byla provedena porovnáním vzdáleností vlícovacích bodů 

odměřených z fotoplánu a vzdáleností určených z geodetického zaměření. Celkem bylo 

porovnáno 26 rovnoměrně rozložených vzdáleností na každém bloku fasád. Střední 

hodnota rozdílu vzdáleností pro SZ blok je ±0,016 m, pro JZ blok ±0,012 m. 

6.3 Vektorizace obsahu výsledného fotoplánu 

Dalším požadavkem zadání je vektorizování upraveného rastrového obrazu. Výsledný 

fotoplán byl importován do programu AutoCAD 2007, který má příjemné uživatelské 

prostředí a snadné ovládání při tvorbě linií a křivek. Zde byl fotoplán překreslen do 

zjednodušené vektorové podoby. Vektorová kresba byla rozdělena do několika vrstev 

s odlišným typem čáry - okna, kamenná podezdívka, hrubý obrys, jemné detaily, střecha a 

další. Ukázka vektorové kresby je na obrázku č. 23. 

 

Obr. č. 23: Část vektorové kresby SZ bloku fasád 
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Výsledkem vektorizace v AutoCADu je vektorová kresba ve formátu DWG (na  

přiloženém DVD), v grafické podobě potom vektorová kresba v kombinaci s fotoplánem 

v měřítku 1:100 (příloha č. 6) a samostatná vektorová v kresba v měřítku 1:100 (příloha 

č. 5).  



Edita Žalmánková: Vytvoření fotoplánu fasády bloku domů v Novém Jičíně 

2010   32 

7 ZÁVĚR 
Cílem této diplomové práce bylo vytvořit fotoplán a vektorovou kresbu dvou bloků fasád 

měšťanských domů Masarykova náměstí v Novém Jičíně. Jako nejvhodnější byla zvolena 

metoda jednosnímkové pozemní fotogrammetrie. 

Pro zhotovení fotoplánu bylo použito celkem 26 snímků a geodeticky zaměřeno 132 

vlícovacích bodů, na které se jednotlivé snímky transformovaly. Výslednou přesnost 

fotoplánu ovlivňuje především kvalita provedení prací v terénu, tj. vhodné rozmístění a 

přesnost zaměření vlícovacích bodů, způsob pořízení snímků. Proto byla snaha provést tyto 

práce v rámci možností co nejlépe (zaměření polohy vlícovacích bodů protínáním z úhlů 

ve dvou polohách dalekohledu, pořízení snímků s přibližně kolmou osou záběru a z co 

největší vzdálenosti). Dalším limitním faktorem přesnosti fotoplánu byla hloubková 

členitost zaměřovaných fasád. Tento faktor již nemohl být přímo ovlivněn. Přesto byly 

alespoň učiněny kroky pro minimalizování deformace fotoplánu v důsledku hloubkové 

členitosti a to např. umístěním prostorových pilířů jedné z fasád do středu snímku, kde se 

zkreslení způsobené radiálním posunem projevuje nejméně. Podobu výsledného fotoplánu 

ovlivnil také cit při maskování. 

Digitální fotoplán byl vyhotoven v softwaru TopoL. Skutečná velikost jednoho pixelu 

fotoplánu je 5 x 5 mm. Obsah fotoplánu byl vektorizován v programu AutoCad 2007. 

Výstupem je rovněž vektorová kresba a fotoplán v grafické podobě v měřítku 1 : 100.  

Během zpracování diplomové práce jsem lépe pochopila problematiku jednosnímkové 

fotogrammetrie. Výsledky práce mohou být využity pro dokumentaci skutečného stavu 

objektů. 
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