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Anotace 

Práce se zabývá vyhodnocením 3D modelu evangelického kostela v Partizánské 

Ľupči a jeho vizualizace na základě fotogrammetrického a geodetického měření. V první 

části jsou stručně popsány metody a nástroje pouţité při měření, vyhodnocení a zpracování 

prostorového modelu a jeho vizualizace s důrazem na fotogrammetrii. V další části jsou 

základní údaje o umístění a historii vyhodnocené stavby. Práce začíná kalibrací digitální 

neměřické komory na vícerých bodových polích, ze kterých je pro vyhodnocení daného 

objektu vybrána ta nejvhodnější. Následuje část o samotném získávání údajů v terénu 

fotogrammetrickým snímkováním objektu a geodetickým měřením vlícovacích bodů. 

V další části je rozebrán postup zpracování modelu v programu PhotoModeler Scanner. 

Následuje popis dokončení modelu pro účely vizualizace v programu MicroStation 

a vytvoření vizualizace s popisem moţností jeho dalšího vyuţití. Na závěr práce 

je zkontrolována kvalita vyhotoveného modelu porovnáním s geodetickým měřením. 

Klíčová slova: Průseková fotogrammetrie, 3D model, 3D vizualizace, PhotoModeler 

 

Annotation 

Thesis focuses on evaluation of 3D model of evangelical church in Partizánska 

Ľupča and his visualization on the basis of photogrammetric and geodetic measurements. 

In the first part are briefly described methods and tools used during measurements, 

evaluation and processing of spatial model and his visualization with emphasis on 

photogrammetry. In the next part there are basic information about position and history of 

evaluated building. Work starts with calibration of digital non-metric camera in multiple 

point fields from which is for evaluation of object selected the most suitable one. 

Following part describes obtaining data during fieldwork by photogrammetric record of 

object and by geodetic measurements of photogrammetric points. In the next part is 

analyzed the process of elaboration of model in the program PhotoModeler Scanner. This 

is followed by description of completion of model for the purposes of visualization in 

program MicroStation and by creation of visualization with depiction of possibilities for 

his further use. In conclusion there is tested quality of created model by comparing with 

geodetical measurements. 

 

Key words: intersection photogrammetry, 3D model, 3D visualization, PhotoModeler 
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Seznam použitých zkratek 

2D  - dvojdimenzionální prostor 

3D   - trojdimenzionální prostor 

Bpv - výškový systém baltský po vyrovnání 

CAD - (Computer Aided Design) počítačem podporované projektování 

GPS - (Global Positioning System) globální systém určování polohy 

GNSS - (Global Navigation Satellite System) globální navigační druţicový systém 

JPEG - (Joint Photographic Experts Group) digitální formát rastrových obrázků 

se ztrátovou kompresí 

JTSK03 - souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Mpx - megapixel (1 Mpx = 2
20

 px ≈ 10
6
 px) 

px - pixel (z angl. picture element), elementární prvek rastrového obrázku nebo 

zobrazovací jednotky 

RTK - (Real Time Kinematic) měření technologií GNSS v reálném čase 

TIFF - (Tagged Image File Format) digitální formát rastrových obrázků 

s bezeztrátovou kompresí 

WGS84 - (World Geodetic Systém 1984) Světový geodetický systém 1984 
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1. Úvod 

Vyhotovení prostorového modelu reálného objektu metodou fotogrammetrie je úkol, 

jehoţ realizace se nespokojí výhradně s jednou profesí. Zahrnuje v sobě získávání údajů 

v terénu geodetickým měřením a fotografováním, vyhodnocení měřených údajů, 

zpracování modelu a jeho vizualizace s výstupem v různých formátech pro širší moţnosti 

vyuţití. Současně s geodézií je nutno mít základy znalostí alespoň z oblasti 

3D modelování, počítačové grafiky a fotografování. 

Díky prudkému rozvoji digitálních fotoaparátů a výpočetní techniky, které jsou uţ 

běţně dostupné široké veřejnosti, jsou víc zpřístupněny i moţnosti digitální 

fotogrammetrie bez speciálního fotogrammetrického vybavení. 

Tato diplomová práce ukazuje moţnost vyuţití digitálního fotoaparátu, jehoţ vývoj 

není zaměřen pro fotogrammetrii. Správným postupem a vhodným programovým 

vybavením je pouţitelný i na speciální určení, jakým je digitální fotogrammetrie. 

Cílem diplomové práce je vyhotovení vizualizace prostorového modelu objektu 

neměřickou kamerou. 

Jako vyhodnocovaný objekt jsem vybral evangelický kostel v Partizánské Ľupči, 

neboť je to jedna z dominant historického centra obce. Tento je ve stínu římskokatolického 

kostela Sv. Matuša s nejvyšší dřevěnou věţí na Liptove, viditelnou ze širokého okolí. 

Mnoho lidí neví, ţe se tam nachází více historických, zajímavých a poutavých staveb. 

Touto prací bude alespoň jedna z nich zdokumentována a její vizualizace zveřejněna. 

Pro zaměření objektu jsem vybral metodu průsekové fotogrammetrie pouţitím 

neměřické digitální komory s vyhodnocením v programu PhotoModeler Scanner 

a geodetickým zaměřením vlícovacích bodů. Digitální fotoaparát byl kalibrován na 

různých kalibračních polích pro pouţití coby fotogrammetrická komora. 

Kvalita vyhotoveného modelu je zkontrolována porovnáním vzdáleností mezi body 

modelu a mezi body zaměřené geodeticky a také porovnáním jejich vzájemné polohy. 

Výsledkem práce je vizualizace vyhotoveného prostorového modelu kostela. 
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2. Popis použitých metod a nástrojů při zpracování 

Při zpracování této diplomové práce jsem aplikoval různé měřické metody 

a programové vybavení pro vyhodnocení naměřených údajů. 

2.1. Fotogrammetrická metoda 

Fotogrammetrie se zabývá rekonstrukcí tvaru, velikosti a polohy předmětů 

zobrazených na měřických fotogrammetrických snímcích. Základem fotogrammetrie jako 

měřické techniky je měřický snímek, který je prostředkem k nejvěrnějšímu 

a nejrychlejšímu zobrazení přirozených a umělých předmětů. Fotogrammetrie je metoda 

optického měření. Měření v terénu se nahrazuje vyhodnocením a měřením na měřických 

snímcích. [1] 

Vyuţívá se v různých odvětvích: ve stavebnictví při vyhotovování projekčních 

podkladů, měření a dokumentování stavebních památek, měření sesuvných území, měření 

přetvoření apod., v průmyslu na měření a vyhodnocování dynamických procesů. Pro její 

specifikum zaznamenat celou oblast v jediném krátkém okamţiku podle potřeby 

opakovaně i několikrát rychle za sebou má uplatnění v bezdotykovém měření rychle se 

měnících tvarů. 

2.1.1. Rozdělení fotogrammetrie 

Fotogrammetrii lze dělit podle rozličných kritérií. V následujícím textu jsou 

jednotlivé typy krátce popsány. 

a) Podle polohy fotogrammetrického stanoviska: 

Pozemní fotogrammetrie 

Měřické snímky se vyhotovují ze stanovisek umístěných na zemi. Orientace 

vyhotovených snímků je převáţně ve vertikální rovině. Její výhoda oproti letecké 

fotogrammetrii spočívá v niţších nákladech na pořízení snímků. Stanovisko je stabilní a je 

moţné geodeticky zjistit jeho polohu i orientaci snímků v prostoru. Nevýhodou je, ţe 

značné oblasti vyhodnocovaných objektů bývají nevyhodnotitelné, protoţe jsou často 

vzájemně zakryté. Často je nutné umístit stanovisko na vyvýšené místo v okolí. 

Letecká fotogrammetrie 

Snímkování je provedeno nad zemským povrchem z upraveného letadla nebo 

z přizpůsobených leteckých modelů. Orientace snímků je převáţně v horizontální rovině. 

Stanovisko snímání je neustále v pohybu, proto je pořízení snímků  sloţitější. Jeden 
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měřický snímek pokrývá mnohem větší území neţ snímek pozemní fotogrammetrie. 

Vyuţívá se k vyhodnocování rozsáhlejších oblastí, zejména pro mapování povrchu terénu. 

Při snímkování z vesmíru je zvykem ji nazývat i jako kosmická nebo druţicová 

fotogrammetrie. 

b) Podle počtu vyhodnocovaných snímků: 

Jednosnímková fotogrammetrie 

Měřické snímky se zpracovávají samostatně. Na jednom snímku je moţné změřit 

pouze rovinné souřadnice, proto i v terénu získáme měření pouze v jedné rovině. Lze ji 

pouţít jen tam, kde stačí měření prvků v rovině. Nejčastěji se vyuţívá v letecké 

fotogrammetrii pro vyhotovení polohopisů, v pozemní fotogrammetrii např. při 

zaměřování rovinných fasád staveb, vyhodnocování profilů tunelů a šachet v podzemí. 

Vícesnímková fotogrammetrie 

Její vyuţití je všude tam, kde je třeba vyhodnocovat prvky v prostoru. Pro 

vyhodnocení v prostoru je nutné mít minimálně dva měřické snímky, zachytávající stejný 

předmět měření z různých stanovisek. Odměřením snímkových souřadnic téhoţ bodu na 

obou snímcích je moţné vypočítat jeho prostorovou polohu. Vyuţívá se např. v letecké 

fotogrammetrii pro vyhotovení map s výškopisným obsahem, v pozemní fotogrammetrii 

např. na vyhotovení prostorových modelů. 

Stereofotogrammetrie vyuţívá k vyhodnocení měření stereoskopický vjem. Osy 

záběru dvojice snímků jsou navzájem rovnoběţné. Na vyhodnocení je potřebné pouţít 

speciální přístroje a vybavení, které vytvoří stereoskopický efekt. Jeho pomocí můţeme 

nasnímaný předmět pozorovat a měřit v prostoru. Pro podrobné vyhodnocení není třeba 

mít signalizované body. 

Průseková fotogrammetrie vyuţívá snímky, jejichţ osy záběrů jsou navzájem 

konvergentní. Snímky, které nemají rovnoběţné osy záběru, nevytváří prostorový vjem. 

K vyhodnocení bodů je nutné identifikovat tentýţ bod minimálně na dvou snímcích. 

Vyhodnocované body musí být uměle nebo přirozeně signalizovány tak, aby byly 

rozlišitelné na kaţdém snímku. 

c) Podle způsobu zpracování snímků: 

Analogové zpracování 

Záznamové médium je fotografický film nebo deska. Vyhodnocuje se speciálními 

analogovými přístroji, pomocí nichţ se mechanicky, opticky, nebo jejich kombinací 

vytváří analogický stav jako při snímkování. Pomocí přístrojů se měří snímkové 

souřadnice přímo nebo s vyuţitím stereovjemu umisťováním měřické značky v optickém 

modelovém prostoru. 
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V současnosti je analogová metoda zřídkavá a vyuţívaná hlavně k vyhodnocení 

archivních snímků. Je vytlačena dnes nejvíce pouţívanou digitální fotogrammetrií. 

Některé přístrojové vybavení pro analogové vyhodnocení: 

o Stereoskop – optická pomůcka, která se pouţívá na pozorování fotografických 

snímků. Stereoskop odděluje pozorování jednoho snímku stereoskopické dvojice 

jedním okem, druhého snímku druhým okem. Vzniká tak stereoskopický efekt. 

Pro malé snímky stačí pouţít čočkový, pro větší snímky zrcadlový stereoskop. 

 
Obr. č. 2.1 Zrcadlový stereoskop [13] 

o Stereokomparátor – přístroj pro měření pravoúhlých souřadnic a jejich rozdílů 

(paralaxy) na dvojici stereofotogrammetrických snímků. Přesnost měření závisí 

na kvalitě snímků a na definici snímkových bodů. Je přibliţně 0,01 mm pro 

snímkové souřadnice a 0,003 mm pro horizontální paralaxy. [1] 

 
Obr. č. 2.2 Stereokomparátor Zeiss [14] 
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o Stereoautograf – analogový přístroj na vyhodnocování převáţně pozemní 

fotogrammetrie. Ovládá se noţním kotoučem a dvěma ručními kotouči, na 

kterých se po zacílení značky na bod odečítají souřadnice. 

 
Obr. č. 2.3 Stereoautograf Wild A8 [15] 

o Topocart – je vyspělejší přístroj konstrukčně odvozený od přístrojů jako je  

stereoautograf.  Vyráběl se do roku 1990. 

Více o analogovém zpracování, přístrojích a principech měření se lze dočíst v [1][2]. 

Analytické zpracování 

Vstupem jsou přesné snímkové souřadnice odměřené libovolným způsobem. Je 

moţné pouţít jednodušších a přesnějších zařízení, například stereokomparátoru, který 

dosahuje vysoké přesnosti v měření snímkových souřadnic, monokomparátoru bez vyuţití 

stereovjemu, nebo jiného přesného analogového přístroje. Souřadnice digitálních snímků 

jsou měřeny na obrazovce počítače. Veškeré další vyhodnocení se provádí analyticky na 

počítači. Snímky mohou být obecně orientovány. Analytické metody jsou univerzální, 

protoţe lze vyhodnotit konvergentní i divergentní záběry. Pouţívají se pro leteckou i 

pozemní fotogrammetrii. V současné době se jedná o nejpřesnější metody vyhodnocení 

fotogrammetrie. [2] 

Grafické zpracování 

Spojením stereoautografu nebo topocartu s koordinátografem (kreslícím zařízením) 

je moţné pomocí pohybu měřické značky v modelovém prostoru přímo vykreslovat 

bodově či souvislou linií polohopis a výškopis v měřítku vyhotovení. Grafickým 

zpracováním vzniká kartografický originál pouze s grafickou přesností (cca ± 2 mm 

v měřítku vyhotoveného originálu) [3]. Takový výstup není moţné dále editovat a kvalitně 

reprodukovat, proto se v dnešní době jiţ nepouţívá. 
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Digitální fotogrammetrie 

Zpracování probíhá výlučně za pomoci výpočetní techniky a vyuţívá metody 

analytického zpracování. 

Záznamové médium je digitální čip pokrytý mnoţstvím buněk citlivých na světlo. 

Kaţdá buňka představuje v digitálním výstupu snímky jeden pixel. Počtem těchto buněk na 

čipu je charakterizováno rozlišení digitálního snímku. Nejvyšší rozlišení je nejlepší, ale 

záleţí i na citlivosti, struktuře uspořádání a velikosti jednotlivých buněk senzoru. Příliš 

miniaturizované buňky u malých čipů pouţitých v levných fotoaparátech jsou navzájem 

ovlivňovány, coţ se projeví na výsledném snímku. Modernizací se digitální čipy stále 

zdokonalují a ve spojení s kvalitní optikou se digitální snímky vyrovnají analogovému 

záznamu. 

Digitální fotogrammetrie zpracovává také digitalizované analogové snímky, které 

jsou skenerem převedené na digitální záznam. 

Digitální fotogrammetrické snímky se uchovávají v komprimované podobě v paměti 

počítačů nebo na záznamových médiích. Největší kvalitu mají formáty s bezeztrátovou 

kompresí digitálních snímků (např. nejznámější TIFF), které uchovají všechna 

zaznamenaná data. Nejznámější formát se ztrátovou kompresí je JPEG. U toho lze nastavit 

kvalitu komprimovaného snímku, jeţ ovlivňuje výsledný kompresní poměr a tím i objem 

zaznamenávaných dat. Pro fotogrammetrii je nejvhodnější nastavení na maximální kvalitu. 

Zpracování kvalitních snímků s velkým objemem dat je náročné na paměť a výkon 

počítače. 

Výhoda digitální fotogrammetrie spočívá v automatizaci výpočtů a jednotlivých 

pracovních postupů, ale také v moţnosti zhotovení neomezeného počtu kopií snímků 

v originální kvalitě. Výpočetní technika je uţ velice rozšířena a dostupná. Pouţitím 3D 

zobrazovací jednotky a příslušného programového vybavení můţe být na 

fotogrammetrickou pracovní stanici proměněn kaţdý výkonný počítač. 
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Obr. č. 2.4 Moderní 3D digitální zobrazování pomocí dvojice displejů, polopropustného zrcadla 

a polarizačních brýlí  [16] 

 

2.1.2. Základní pojmy ve fotogrammetrii 

Pro vytvoření snímku je charakteristická centrální projekce. Svazek 

fotogrammetrických paprsků směrující od objektu na snímek prochází středem promítání. 

Střed promítání je projekčním centrem centrální projekce. 

Tvar fotogrammetrického svazku paprsků určují prvky vnitřní orientace, jeho 

polohu v prostoru určují prvky vnější orientace. 

Poloha prvků na snímku je vyjádřena snímkovými souřadnicemi. 

Prvky vnitřní orientace se určují kalibrací fotokomory. 

 Hlavní snímkový bod H’ – je průsečík kolmice, procházející středem 

promítání, s rovinou snímku. Hlavní snímkový bod ideální kamery je totoţný 

se středem snímku a osa promítání je totoţná s optickou osou soustavy. Je 

určen snímkovými souřadnicemi. 

 Konstanta fotokomory Ck – je vzdálenost od středu promítání po hlavní 

snímkový bod. Konstanta ideální fotokomory je rovna ohniskové vzdálenosti. 

 Zkreslení objektivu – při fotogrammetrických objektivech je co nejvíce 

minimalizováno na zanedbatelné hodnoty. Pouţitý objektiv nebyl zhotoven 
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pro fotogrammetrické účely, proto je jeho zkreslení oproti specializovaným 

objektivům výrazné. 

 
Obr. č. 2.5 Prvky vnitřní orientace [1]  

Prvky vnější orientace se určují orientací snímků. 

 Prostorové souřadnice fotogrammetrického stanoviště – bodem stanoviště je 

střed promítání O (x, y, z). 

 Stočení snímku φ – úhel stočení osy záběru v horizontální rovině od daného 

směru. 

 Sklon osy záběru ω – úhel stočení osy záběru od horizontální roviny 

 Pootočení snímku χ – úhel otočení snímku ve vlastní rovině okolo osy záběru 

oproti horizontu.  

 
Obr. č. 2.6 Prvky vnější orientace [1]  
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2.1.3. Průseková fotogrammetrie 

Průseková fotogrammetrie patří mezi vícesnímkové metody. Poloha bodu 

se vyhodnocuje minimálně ze dvou snímků s protínajícími se osami záběrů. Principem 

se podobá geodetické metodě protínání vpřed. 

Vyřešení průsekové fotogrammetrie lze udělat graficky vynášením stanovišť, 

směrníků os pořízených záběrů a úhlů k vyhodnocovaným bodům, nebo analyticky pomocí 

matematických vztahů. 

Úhly směrů protínání se získají z odměřených snímkových souřadnic a jejich 

přičtením nebo odečtením ke směrníku osy záběru. Vztah mezi snímkovými souřadnicemi 

a úhly je následující: 

pro horizontální úhel α :  

(2.1) 

pro výškový úhel β :  

 
Obr. č. 2.7 Vztah mezi snímkovými souřadnicemi a úhly [1] 

V dnešní době vyuţitím současných moţností se fotogrammetrické vyhodnocení 

podle vzorce (2.1) nepočítá. Základní řešení moderní fotogrammetrie je zaloţeno na 

rovnicích (2.2) [3], kde se vyuţívá vlícovacích bodů zaměřených geodeticky. Pro 

transformaci do geodetického systému je minimální počet 7 změřených veličin. Prakticky 

stačí zaměřit tři body v prostoru, to jest devět souřadnic. Některé systémy však vyţadují 
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zaměření většího počtu bodů. Běţně se zaměřuje 6-10 vlícovacích bodů na menším 

a jednoduchém objektu. [2] 

  

(2.2) 

 
 

kde  je matice prostorové rotace, X, Y, Z  jsou geodetické 

souřadnice bodů, X0, Y0, Z0 jsou souřadnice projekčního centra, x’, z‘ jsou měřené 

snímkové souřadnice a x’0, z‘0 jsou souřadnice hlavního bodu, f  je konstanta fotokomory. 

Výpočet neznámých pro kaţdý snímek se provádí iterací pomocí vlícovacích bodů. [2] 

2.2. Geodetické metody 

Při získávání údajů měřením v terénu jsem pro zaloţení bodového pole vyuţil 

metodu měření polygonového pořadu a technologii GNSS pro jeho určení 

v souřadnicovém systému JTSK03 a výškovém systému Bpv. Zaměření vlícovacích bodů 

jsem realizoval protínáním vpřed a podrobné body polohopisu jsem zaměřil polární 

metodou a technologií GNSS. 

Pouţité metody měření krátce popíši. 

2.2.1. Technologie GNSS 

Globální navigační druţicový systém vyuţívá pro určení polohy v terénu stále více 

zařízení. Běţně se vyuţívá v letecké, vodní i pozemní dopravě, turismu, i k zábavě. 

Technologie GNSS přinesla do geodetické praxe obrovské ulehčení prací a v současnosti je 

její vyuţívání geodety úplně běţné. 

GNSS vyuţívá satelitní systémy obíhající nad zemským povrchem. V naší oblasti se 

vyuţívají dva satelitní globální systémy, americký systém NAVSTAR GPS a ruský systém 

GLONASS. Jejich kombinace poskytuje větší pokrytí satelitů a tím i lepší výsledky při 

měření. 

Poloha druţic v prostoru je známá. Druţice vysílají nepřetrţitě signál, na jehoţ 

základě je přijímač schopen vypočíst svoji polohu. Podstatou určení polohy je protínání 

zpět z délek. Na určení polohy je potřebný příjem signálu minimálně ze 4 satelitů. Tři 

satelity jsou nutné k získání souřadnic místa přijímače, čtvrtý je vyuţit k synchronizaci 

času. 
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Přijímače schopné trvalého spojení s vybudovanou sítí permanentních stanic 

umoţňují měření v reálném čase s centimetrovou přesností. Permanentní stanice jsou 

umístěny na bodech se známou polohou. Nepřetrţitě zaznamenávají signály z dostupných 

druţic a na jejich základě vyhodnocují odchylky od známé polohy. Vypočtené korekce pak 

okamţitě poskytují připojeným přijímačům ke zpřesnění jejich polohy. 

Měření technologií GNSS se provádí v geocentrickém souřadnicovém systému 

WGS84. Převod do jiného systému je realizován transformací nejčastěji jiţ v ovladači 

přístroje. 

Pro některé geodetické práce je pouţití technologie GNSS výhodné. Problém nastává 

v oblastech, kde ji není moţné pouţít. Taková situace je v husté zástavbě, v údolích 

hornatého terénu, pod stromy a všude tam, kde je zastíněna obloha. Technologie GNSS má 

v rychlém RTK módu přesnost měření, která se reálně pohybuje v centimetrech. 

2.2.2. Terestrické geodetické metody 

Klasické geodetické metody mají stále významné místo při určování polohy bodů, 

ze kterých je nejběţněji vyuţívána polární metoda. Polární metodou se k neznámému bodu 

měří úhel od výchozího směru (orientace) a vzdálenost od stanoviště. Pro výpočet výšky 

bodu je potřebné měřit i výškový nebo zenitový úhel, výšku cíle a výšku přístroje nad 

stanovištěm. 

Princip metody protínání vpřed spočívá v měření směrů na neznámý bod ze dvou 

stanovišť. Poloha měřeného bodu je v průsečíku směrů. 

2.3. Programové vybavení 

Počítače usnadňují kaţdodenní práci. Je však třeba mít vhodné programové 

vybavení. Pro geodetické práce existuje mnoho softwaru. Mohou být univerzální pro 

všechny geodetické úkoly, nebo zaměřeny různými směry. 

Následující části budu věnovat softwaru, který jsem vyuţil pro řešení úkolů v této 

práci. 

2.3.1. PhotoModeler Scaner 

Software PhotoModeler Scanner umoţňuje měřit a vytvářet 3D modely z fotografií 

pořízených obyčejným fotoaparátem. Poskytuje efektivní způsob, jak provádět přesné 3D 

skenování, měření a mapování. PhotoModeler Scanner vyvíjí společnost Eos Systems Inc., 

Vancouver, Kanada. [5]  
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Společnost vyvíjí i produkt PhotoModeler (bez Scanner). Je to stejný produkt, jen je 

zde moţnost automatického vyhodnocení bodů ze snímků, kde je výsledek podobný 

výsledku laserového skenování. 

K vytvoření 3D modelu jsem pouţíval PhotoModeler Scanner verze 6.3.3.794.  

 
Obr. č. 2.8 Prostředí programu PhotoModeler Scanner verze 6.3.3.794 

Některé nejvíce vyuţité funkce programu jsem popsal v dalším textu v částech, při 

kterých jsem je pouţíval. 

V programu PhotoModeler Scanner jsem provedl kalibraci pouţitého fotoaparátu, 

orientoval snímky, a vytvořil základ 3D modelu kostela. 

V dalším textu z důvodu zjednodušení neuvádím v názvu označení Scanner. 

2.3.2. Kokeš 

Systém Kokeš je interaktivní grafický systém pro tvorbu a zpracování geodetických 

informací v prostředí Windows. Obsahuje v sobě editor geografických dat uloţených 

souborově ve vektorových výkresech, rastrových podkladech a geodetických údajích 

o bodech, uloţených v seznamech souřadnic [6]. Autorem programu Kokeš je společnost 

GEPRO s.r.o. Praha. Lokalizované prostředí, distribuci na Slovensku a vyvíjení některých 

nadstaveb poskytuje firma CGS spol. s r. o., Bratislava. 

Kokeš je distribuován jako samostatný funkční základní systém, na kterém mohou 

být postaveny specializované nadstavby pro různé geodetické specializace, nebo pro 
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rozšíření moţností programu, například práce s více formáty souborů jak vektorových, tak 

rastrových. 

Kokeš pracuje jen ve 2D prostředí v pohledu horizontální roviny, počítá však 

i s výškou bodů. 

 
Obr. č. 2.9 Prostředí programu Kokeš verze 8.53 

Program Kokeš jsem pouţil pro výpočet souřadnic bodů bodového pole a 

podrobných bodů, kontrolu výpočtů metodou protínáním vpřed a kreslení situací v pohledu 

půdorysu. 

2.3.3. MicroStation 

MicroStation je popřední světové informační modelovací prostředí výslovně pro 

architekturu, strojírenství, stavebnictví a provozování všech druhů infrastruktury, včetně 

inţenýrských systémů, silnic a ţelezničních mostů, budov, komunikačních sítí, vody 

a odpadních sítí, výrobních linek, hornictví a další [7]. MicroStation je 2D/3D CAD 

systém. Vyvíjí ho společnost Bentley Systems, Exton, USA.  

Microstation jsem zvolil pro dokončení 3D modelu kostela. PhotoModeler nemá 

moţnosti na konstrukci prvků ve vyhotovovaném modelu, které se nedají vyhodnotit 



 

Bc. Miroslav Sklenka: 3D vizualizace kostela 

 

2013 14 

 

fotogrammetricky ze snímků. Microstation má vyspělé nástroje na modelování 

ve 3D prostředí. 

 
Obr. č. 2.10 Prostředí programu Microstation V8i 

V programu byly dotvořeny chybějící prvky modelu, plochy, textury a část okolního 

prostředí kostela. 

2.3.4. GIMP 

GIMP (GNU Image Manipulation Program) je grafický editor na úpravu rastrových 

obrázků. Pouţívá se pro jednoduché malování nebo retušování fotografií, úpravy grafiky, 

kompozici obrázků, apod. Někdy bývá srovnáván s programem Adobe Photoshop jako 

jeho bezplatná alternativa. Existuje moţnost o jeho rozšíření různými nadstavbami. 

Vyvíjen je komunitou [18]. 

Program jsem pouţil na dotvoření závěrečných scén za účelem přidání poutavosti 

vizualizace. 

 
Obr. č. 2.11 Logo programu GIMP 
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3. Základní údaje o vyhodnocovaném objektu 

3.1. Umístění stavby 

Partizánská Ľupča, původně nejstarší hornické město Liptova, leţí na nivě potoka 

Ľupčianka pod severním úpatím Nízkých Tater, 15 km východně od Ruţomberka a 20 km 

západně od Liptovského Mikuláše. Její historické jádro je dodnes centrálním místem, 

lemovaným dlouhými a úzkými pozemky, zastavěných měšťanskými domy. Dva kostely 

s kulturním domem tvoří domény náměstí. V roce 1991 bylo centrum obce prohlášeno za 

památkovou zónu [8]. 

 

 
Obr. č. 3.1 Lokalizace stavby kostela [17] 

Stavba kostela se nachází v katastrálním území Partizánská Ľupča, na pozemku 

katastrální mapy parcelní číslo 1134. 
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3.2. Popis stavby 

Původní evangelický chrám byl postaven v Ľupči v roce 1783. Jeho podoba se však 

nezachovala. Zednické práce na stavbě vedl Ján Habovský, zednický mistr z Oravské 

stolice. Chrám byl dokončen ještě v témţe roce a 21. září 1783 byl vysvěcen. V roce 1856 

byl chrám rekonstruován po velkém poškození poţárem města 28. dubna 1856. V roce 

1858 byl umístěn v opraveném kostele organ, vyhotovený vídeňským mistrem 

Deutschmannem. 

Neoklasicistní evangelický kostel v Ľupči byl postaven v letech 1884 - 1886 na místě 

původního chrámu podle projektů stavitele Blaţeje Bully (1852 - 1919) z Martina, 

zhotovených v roce 1880. Chrám byl vysvěcen 25. září 1887 liptovským seniorem 

Bedrichem Baltíkem. Kostel je trojlodní, zaklenut pruskými klenbami s klenbovými pásy, 

které dosedají na hlavice litých ţelezných sloupů, nesoucích současně emporu. Oltář 

pochází z dob stavby kostela. V klasicistní sloupové architektuře je vloţen oltářní obraz 

Ukřiţování od Petra Michala Bohúňa. Ostatní vnitřní zařízení je neoklasicistní, pocházející 

z období výstavby kostela. Ve věţi kostela jsou tři zvony, pocházející z roku 1937 z dílen 

zvonolejárny Bratia Fischerovci. [9] 

V současnosti je po rekonstrukci vnější fasády, realizované v roce 2010. Od dubna 

do září 2013 na něm bude probíhat rekonstrukce interiéru a fasádních oken. 

 
Obr. č. 3.2 Evangelický kostel v Partizánské Ľupči



 

Bc. Miroslav Sklenka: 3D vizualizace kostela 

 

2013 17 

 

4. Kalibrace digitální neměřické kamery 

Kalibrace slouţí pro určení parametrů digitálního fotoaparátu s objektivem. Určují se 

například ohnisková vzdálenost, zkreslení objektivu, velikost snímacího pole, poloha 

hlavního bodu. Tyto hodnoty musíme znát pro přesné vyřešení projektů. Procesu kalibrace 

je nutno věnovat náleţitou pozornost, protoţe od výsledku kalibrace závisí kvalita 

výsledného modelu. 

Kalibrace se musí provádět pro kaţdý fotoaparát, kterým budeme snímkovat. 

Hodnoty se určují na tisíciny milimetru, proto i stejné typy fotoaparátů mohou nabývat 

jiných hodnot. Rovněţ to platí i pro různé objektivy. 

PhotoModeler umoţňuje dvě metody kalibrace: automatickou jednolistovou 

a kalibraci v terénu, neboli vícelistovou (full field calibration). 

Kalibrace se skládá z několika jednoduchých kroků: 

a) vytištění kalibračního listu ze souboru PDF, 

b) pořízení snímků kalibrační mříţky, 

c) načtení snímků do adresáře počítače, 

d) zaloţení projektu v programu PhotoModeler, 

e) importování snímků z adresáře do programu, 

f) spuštění automatického procesu výpočtu kalibrace, 

g) zkontrolování výsledků kalibrace, 

h) uloţení parametrů kalibrace pro pouţití v projektech. 

Zpracování správné kalibrace má následující zásady: 

 během snímkování bodového pole se nesmí změnit nastavení fotoaparátu 

(zoom, rozlišení snímků, kvalita snímků, zaostření,…), ani vypínat fotoaparát, 

protoţe by mohlo dojít ke změně vnitřních parametrů, 

 kalibrační list k automatické kalibraci vytisknout černou barvou na bílý papír, 

aby byl zajištěn maximální kontrast pro automatické vyhodnocení bodů 

a snímkovat na takovém pozadí, aby nedošlo omylem k vyhodnocení bodů 

i mimo kalibrační pole; nejlépe na bílém nebo jednobarevném podkladu, 

 osy záběrů mají svírat přibliţně pravé úhly, 

 pro spolehlivější určení polohy hlavního bodu je nutno z kaţdého místa 

snímkovat ve třech polohách fotoaparátu: na šířku, v pootočené poloze o 90° na 

výšku nalevo a v pootočené poloze o 90° na výšku napravo, 

 testovací pole má pokrývat maximální plochu snímku, 

 kalibraci provést přibliţně na tak velkém kalibračním poli, jako je 

vyhodnocovaný objekt. 
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4.1. Použitý digitální fotoaparát a objektiv 

Na snímkování tak velikého objektu jako je kostel jsem potřeboval fotoaparát 

s vysokým rozlišením snímacího senzoru. Pouţil jsem poloprofesionální digitální 

zrcadlový fotoaparát Canon EOS 5D Mark II a objektiv EF17-40mm f/4L USM. Tento 

extrémně širokoúhlý transfokální objektiv minimalizuje efekt výskytu stínů a záblesků 

a předchází odchylkám barev, které často degradují zřetelnost okrajů objektu [11]. 

Vybrané parametry pouţitého fotoaparátu a objektivu viz  Tab. č. 4.1. 

 
Obr. č. 4.1 Canon EOS 5D Mark II a objektiv EF17-40mm f/4L USM 

Tab. č. 4.1  Vybrané parametry digitální zrcadlovky Canon EOS 5D Mark II [10] 

s objektivem EF17-40mm [11] 

Typ obrazového snímače Snímač CMOS 36 x 24 mm 

Efektivní pixely Přibliţně 21,1 megapixelu 

Poměr stran 3:2 

typ obrazového procesoru Procesor DIGIC 4 

Upevnění objektivu EF (mimo objektivů typu EF-S) 

Ohnisková vzdálenost Ekvivalent 1,0 násobné ohniskové vzdálenosti objektivu 

typ zaostřování TTL-CT-SIR se senzorem CMOS 

Systém zaostřování/body AF 9 bodový AF (a 6 pomocných bodů AF) 

Rozsah aut. zaostřování (AF) EV - 0,5 - 18 (při 20 °C a ISO 100) 

Výběr bodu AF Automatický výběr, ruční výběr 

Reţimy měření expozice Měření TTL při plně otevřené cloně s 35 SPC zónami 

Rozsah měření expozice EV 1 - 20 (při 20 °C s 50 mm f/1,4 objektivem ISO 100) 

Kompenzace expozice +/-2 EV v krocích po 1/3 EV nebo 1/2 EV 



 

Bc. Miroslav Sklenka: 3D vizualizace kostela 

 

2013 19 

 

Citlivost ISO auto: 100 aţ 6400 (lze zvýšit na H1: 12800 a H2: 25600) 

Typ uzávěrky Elektronicky řízená štěrbinová závěrka 

Rychlost uzávěrky 30–1/8000s, dlouhá expozice (Bulb) 

Typ hledáčku Optický hranol 

Typ displeje 3,0" displej Clear View TFT, přibl. 920 000 bodů 

Reţimy fotografování 9 moţností nastavení 

Typ reţimu ţivého náhledu Hledáček EVF s obrazovým snímačem 

Typ souboru snímku JPEG: jemné, normální, RAW 

Velikost snímku max. (L) 5616 × 3744 

Typ paměťové karty CompactFlash - typ I / II 

Hmotnost (pouze tělo) Přibl. 810 g 

Typ objektivu EF17-40mm f/4L USM 

Zorný úhel (horiz., vertik.) 93° aţ 49°20', 70°30' aţ 34° 

Konstrukce objektivu 12 členů / 9 skupin 

Maximální clona 22 

Pohon aut. zaostřování (AF) USM - moţnost manuální ostření během automatické 

Stabilizátor obrazu není 

Hmotnost objektivu 500 g 

Specifikace pouţitého vybavení dává velice dobré předpoklady na pořízení 

kvalitních snímků. 

Pouţitý transfokální objektiv není pro fotogrammetrii moc vhodný pro jeho 

proměnlivou ohniskovou vzdálenost. Pouţití v mezipoloze maximálního a minimálního 

zoomu (přiblíţení) je absolutně nevhodný, protoţe není zaručena kontrola stejného 

nastavení zoomu při kalibraci a při snímkování objektu. Stačí mírný dotek ovládacích 

prvků zoomu objektivu a mohl by se pohnout a rozladit. Při nastavení do některé z krajní 

polohy zoomu aţ na max. hodnotu je však moţno zkontrolovat a téţ znovu nastavit 

objektiv do stejného stavu, jako byl při kalibraci. 

Jelikoţ jsem fotografoval velkou stavbu a musel jsem ji fotografovat i z větší 

vzdálenosti, pouţil jsem nastavení na maximální přiblíţení (maximální ohniskovou 

vzdálenost 40 mm). 

Při snímkování kalibračního bodového pole a objektu v terénu byly všechny hodnoty 

fotoaparátu nastaveny zcela shodně, kromě zaostření. To se muselo měnit, aby byly záběry 

maximálně ostré. 
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4.2. Jednolistová kalibrace 

Při jednolistové kalibraci se pouţívá jedno z bodových polí dodávaných ve formátu 

PDF v adresáři instalačního CD programu PhotoModeler. Jedno pole je pro menší formáty 

tisku a jedno je pro větší formát. Kalibraci jsem provedl pro obě bodová pole v různých 

velikostech. 

Bodové pole pro formát A4 (210 x 297 mm) má 100 bodů a bodové pole pro formát 

914 x 914 mm má 144 bodů, ze kterých 4 jsou kódově označené (viz obr. č. 4.2). Podle 

jejich tvaru program rozezná orientaci bodů na snímcích. Obě bodová pole jsem vytiskl na 

formáty papíru A4 a A2, bodové pole se 144 bodů jsem vytiskl i na formát 914 x 914 mm. 

Pro kaţdé získané bodové pole jsem provedl kalibraci. 

   
Obr. č. 4.2  Vlevo kalibrační pole 100 bodů (30% velikost), vpravo kalibrační pole 144 bodů (8% velikost) 

List papíru s bodovým polem jsem vyrovnal na podlahu a proti pohnutí zafixoval 

lepící páskou. Podlaha má jinou barvu neţ bodové pole, proto nebylo nutno rozkládat 

kolem něj bílý papír. Program při automatickém hledání bodů kontroluje i jejich barvu. 

Snímkování probíhalo ze stativu s opoţděnou spouští, ve třech pootočených 

polohách z kaţdé strany kalibračního pole, podle zásad popsaných výše. Takto vzniklo 12 

snímků. 

Není nutné, aby kalibrační pole pokrývalo jeden celý snímek, ale na jednotlivých 

snímcích ve vzájemném překrytu musí pokrývat celou plochu zorného pole. Lze toho 

dosáhnout tak, ţe v kaţdé poloze se kalibrační pole umístí v zorném poli záběru k jeho 

spodní části. Horní část kalibračního pole sahá aţ do středu snímku, takţe při potočené 

poloze se kalibrační pole na snímcích vzájemně překrývá. Rovněţ není nutné, aby byly na 

snímku zachyceny všechny body kalibračního pole. Důleţité je, aby na snímcích byly 

zachyceny všechny 4 kódové body. 
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Samotný proces jednolistové kalibrace se v programu vykonává naprosto 

automaticky. Pro automatickou kalibraci musí být zaloţen nový projekt volbou Camera 

Calibration project. Po importu snímků program ihned nabízí spuštění procesu kalibrace 

tlačítkem Execute Calibration. Po spuštění jsou na obrazovku vypisovány informace 

o průběţných výsledcích zpracovávání (viz obr. č. 4.3). 

 
Obr. č. 4.3 Proces automatické kalibrace v průběhu zpracovávání 

Po dokončení výpočtu kalibrace je nutno zkontrolovat výsledek, zda jsou všechny 

hodnoty přijatelné. Některé základní informace zůstanou po zpracování vypsané na 

obrazovce. Zobrazení podrobného výpisu protokolu o kalibraci získáme tlačítkem Show 

Report. Hodnoty, které charakterizují kvalitu kalibrace, je třeba zkontrolovat. Viz kapitola: 

4.4 Kontrola kalibrací a výběr pouţité kalibrace. 

Některé parametry kvality kalibrace lze zobrazit graficky na pořízených snímcích, 

nebo v 3D pohledu. Na obr. č. 4.4 jsou zobrazena rezidua na snímcích bodového pole 

formátu A2. Na obr. č. 4.5 jsou zobrazeny elipsoidy chyb v 3D pohledu na testovací 

bodové pole. 
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Obr. č. 4.4  Snímky bodového pole formátu A2 se zobrazením reziduí 

 
Obr. č. 4.5  3D pohled na bodové pole se zobrazením elipsoid chyb 
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Po úspěšné kalibraci program nabídne uloţení parametrů dokončené kalibrace do 

knihovny kamer pro pouţití v následujících projektech. 

4.3. Vícelistová kalibrace 

Vícelistová kalibrace není vázána na kalibrační pole dodávané s programem. Je 

moţné pouţít kalibraci na libovolném bodovém poli. Bodové pole tedy můţe být veliké 

jako vyhodnocovaný objekt a téţ můţe být na vyhodnocovaném objektu stabilizováno. 

Vícelistovou kalibraci jsem provedl podle doporučení [12] pomocí 75 různých 

kódových bodů vytištěných na 15 listů bílého papíru formátu A4. Na jednom listu bylo 

5 bodů. Listy jsem rozloţil na podlahu vedle sebe do tří řad a proti náhodnému posunutí 

zafixoval lepicí páskou. Dva z nich jsem poloţil na vyvýšené místo pro zvýraznění 

prostorové polohy. Body je moţno vygenerovat a vytisknout z programu volbou z menu 

File > Create Coded Targets. 

Snímání probíhalo stejně jako při jednolistové transformaci. Rovněţ bylo 

vyhotoveno 12 snímků. 

PhotoModeler verze 6 nemá implementováno plně automatické vyhodnocení 

vícelistové kalibrace tak, jak je to v novějších verzích programu. Ve verzi 6 musí být pro 

vícelistovou kalibraci zaloţen stejný projekt Points - based project, jako je pro 

vyhodnocování objektu. 

Po importu snímků do projektu je zapotřebí označit všechny body kalibračního pole. 

Při pouţití kódových bodů lze toto zautomatizovat funkcí Automatic Target Marking. 

Program automaticky najde, označí a referencuje všechny body, které se nacházejí na 

snímcích. Po automatickém označení doporučuji pohledem zkontrolovat správnost 

označení. Po kontrole a případném odstranění chybně označených bodů můţeme spustit 

samotný proces kalibrace. 

Kalibrace se spouští stejně jako výpočet orientace snímků a polohy bodů přes volbu 

z menu Project > Process (nebo klávesa F5, ikona ), kde se označí volba Full Field 

Calibration. Kliknutím na tlačítko Process se spustí samotný výpočet kalibrace. Po 

ukončení výpočtu se zobrazí krátká zpráva s moţností zobrazení podrobného protokolu 

o výsledku procesu. 

Všechny ostatní náleţitosti o kontrole, hodnotách parametrů, příp. jiných dat, jsou 

stejné jako při automatické jednolistové kalibraci. 
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4.4. Kontrola kalibrací a výběr použité kalibrace 

Po ukončení procesu výpočtu kalibrace je vyhotoven podrobný protokol o kalibraci. 

Nalezneme ho v menu Project > Project Status Report, nebo pod ikonou . 

Hodnoty v protokolu, které charakterizují kvalitu kalibrace a je třeba je zkontrolovat, 

jsou následující: 

a) Problémy kalibrace (Problems and Suggestions) – Problémy, které se vyskytly 

během zpracování, jsou zde vypsány červeným písmem. Za tím následuje 

návrh na řešení. Můţe jít např. o překročení reziduí na některých bodech, nebo 

o vysokou korelaci mezi některými prvky kalibrace. 

b) Celková chyba (Total Error) – Celková chyba kalibrace je základní 

charakteristika kvality kalibrace. Jestliţe nepřekročí hodnotu 1, pak je projekt 

dobře zpracován. 

c) Camera Calibration Standard Deviations – Výsledné hodnoty určené kalibrací 

a jejich standardní odchylky. 

d) Odchylky označování bodů (Point Marking Residuals – Maximum) – Jsou to 

odchylky bodů označených na snímcích a určených v prostoru. Maximální 

hodnota by neměla překročit 1,5 px. Kdyţ je méně neţ 1, pak je projekt dobře 

zpracován. 

e) Kvadratický průměr odchylek označování bodů (Point Marking Residuals – 

Overall RMS) – Hodnota by neměla překročit 0,5 px. 

f) Průměrné bodové pokrytí snímků (Average Photo Point Coverage) – Pokud se 

při zpracování nevyskytly ţádné problémy, je zde uvedena kalibrovaná plocha 

snímků v procentech. Čím víc se tato hodnota blíţí ke 100%, tím blíţ ke 

krajům snímků můţeme později vyhodnocovat potřebné body. Minimální 

doporučená hodnota je 80%. 

Protokoly všech provedených kalibrací s přehledy pouţitých snímků jsou uvedeny 

v příloze č. 1. Vybrané parametry provedených kalibrací jsou porovnány v Tab. č. 4.2. 
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Tab. č. 4.2 Souhrnné zobrazení výsledků kalibrací 

Označení kalibrace: MultiSheet A0_144 A2_100 A2_144 A4_100 A4_144 

Kalibrační bodové pole 

rozměr [mm x mm] 1290 x 920 
740 x 
740 

361 x 
361 

387 x 
387 

180 x 
180 

194 x 
194 

počet bodů 75 144 100 144 100 144 

Prvky vnitřní orientace 

Focal Lenght 39,6374 39,6533 39,6485 39,6632 39,6430 39,6369 

souřadnice hlavního snímkového bodu [mm] 

Xp - principal point 
x 18,1339 18,1419 18,1470 18,1824 18,1143 18,1158 

Yp - principal point 
y 11,9772 12,0313 11,9740 11,9731 12,0231 12,0184 

Rozměr formátu snímku [mm], Fw - horizontální, Fh - vertikální 

Fw - format width 36,4948 36,4922 36,4978 36,4922 36,4906 36,4877 

Fh - format height 24,3332 24,3332 24,3332 24,3332 24,3332 24,3332 

Zkreslení objektivu 

K1 - radial 
distortion 1 -8,99E-06 

-7,35E-
06 

-7,49E-
06 

-6,94E-
06 

-4,45E-
06 

-4,27E-
06 

K2 - radial 
distortion 2 -4,94E-08 

-4,94E-
08 

-4,52E-
08 

-4,79E-
08 

-4,45E-
08 

-4,50E-
08 

P1 - decentering 
distortion 1 9,52E-06 6,52E-06 8,25E-06 

-4,77E-
06 0,00E+00 0,00E+00 

Rezidua označování bodů, hodnoty kontroly kvality kalibrace [pixel] 

Maximum 0,863 0,705 0,655 0,847 0,488 0,39 

Maximum RMS 0,351 0,344 0,294 0,554 0,238 0,206 

Overall RMS 0,121 0,141 0,129 0,16 0,101 0,077 

Vektory odchylek bodů [mm] 

Maximum Vector 
Length 0,0172 0,0524 0,0463 0,0746 0,0359 0,0432 

Overall RMS Vector 
Length 0,0128 0,0344 0,0295 0,0461 0,0269 0,0247 

Celková chyba 

Total Error 0,925 1,075 0,979 1,224 0,766 0,587 

Problémy kalibrace 0 0 0 0 0 0 

Průměrné bodové pokrytí snímků 

Average Photo 
Point Coverage 89% 93% 91% 96% 86% 87% 
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Všechny hodnoty, charakterizující kvalitu kalibrace, jsou v doporučených hodnotách. 

Kvůli vyššímu počtu optických prvků objektivu se dala očekávat vyšší chyba výsledné 

kalibrace. Jednodušší objektivy mívají celkovou chybu kalibrace niţší neţ objektivy 

sloţitější konstrukce. 

Rozdíly výsledných hodnot prvků vnitřní orientace se mezi jednotlivými kalibracemi 

liší řádově v tisícinách milimetru. 

Podle závislosti celkové chyby Total Error a průměrného bodového pokrytí snímků 

je vidět, ţe na krajích snímků jsou deformace objektivu vyšší. Čím je vyšší pokrytí snímků, 

tím je vyšší hodnota Total Error. Vyšší deformace objektivu v rozích snímků se projevily 

i na větší velikosti elipsoidů chyb v rozích kalibračního bodového pole (viz obr. č. 4.5). 

Do projektu vytvoření 3D modelu kostela jsem vybral vícelistovou kalibraci 

označenou MultiSheet. Hlavním důvodem je, ţe byla pořízena na rozměrově největším 

bodovém poli a tím bylo nastavení zaostření fotoaparátu nejblíţe k nastavení v terénu při 

snímkování objektu. Pro vyhodnocení velkého objektu je proto mezi provedenými 

kalibracemi nejvhodnější. Zobrazení hodnot pouţité kamery ve PhotoModeleru viz obr. 

č. 4.6. 

 
Obr. č. 4.6 Parametry kamery z vybrané kalibrace 
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5. Získávání údajů 

Práce v terénu byly rozděleny na dvě etapy – snímkování objektu a geodetická 

měření. 

Geodetickému měření předcházelo snímkování objektu a také vyhodnocení orientace 

snímků v programu PhotoModeler. Tím jsem měl uţ před geodetickým měřením určené 

ověřené vhodné vlícovací body na objektu, které bylo třeba zaměřit v souřadnicovém 

systému. 

Pro stabilizaci vlícovacích bodů je vhodné pouţít na stavbu připevněné kódové body 

(terče), vygenerované přímo v prostředí programu (viz obr. č. 5.1). PhotoModeler nabízí 

moţnost automatického rozeznávání kódových bodů na snímcích, kde jsou pak 

automaticky označeny a zreferencovány. 

 
Obr. č. 5.1 Typy kódových bodů PhotoModeler (zleva: RAD, RAD Dot, 8-bit, 10-Bit, 12-Bit, Dot) 

V tomto případě jsem nemohl pouţít kódových bodů z několika důvodů. Dostupnost 

na připevnění bodů byla jen do určité výšky fasády. Na vzdálenost focení 30 m by musely 

být veliké v průměru alespoň 350 mm, aby je program mohl spolehlivě identifikovat. 

Správce kostela si kvůli nedávno zrekonstruované fasádě na ni nepřál nic připevňovat. 

Jako vlícovací body jsem musel pouţít přirozeně stabilizované body na fasádě 

kostela.  

5.1. Snímkování 

5.1.1. Zásady při snímkování objektu 

Při snímkování objektu je třeba splnit tyto zásady: 

a) jeden prvek zachycen minimálně na třech, optimálně na více snímcích, 

b) na fotografiích zajistit dostatečný překryt sousedních snímků a dostatečný 

počet referenčních bodů, 

c) mezi fotografiemi, vyhodnocujícími jeden prvek, dodrţet osy záběru co 

nejblíţe pravému úhlu, 

d) zaplnit co největší kalibrovanou plochu snímku objektem, 
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e) fotografovat i nadbytečné snímky a pak vybrat ty nejvhodnější, 

f) snímky pořizovat i z různých výšek pro vyhodnocení střech a oblouků. 

V praxi se ne vţdy dají splnit všechny podmínky, coţ negativně ovlivňuje kvalitu 

výsledného modelu. Má být snaha se jim alespoň co nejvíce přiblíţit. 

Pro snímkování objektů se pouţívá tzv. metoda kruhu, nebo více kruhů [4]. Poloha 

kamer při snímkování je rozloţena kolem stavby po kruţnici tak, aby záměry směřovaly do 

jejího středu. Viz obr. č. 5.2 Názorná schémata snímkování metodou kruhu nebo více 

kruhů. Optimální je snímkovat objekt z různých výšek, aby se dosáhlo vyhodnocení i ze 

země neviditelných zakrytých míst objektu. Na fotografování objektu z výšky lze vyuţít 

okolních staveb nebo jiných vyvýšenin v terénu, pokud se v okolí vyhodnocovaného 

objektu nacházejí. 

 
Obr. č. 5.2  Názorná schémata snímkování metodou kruhu nebo více kruhů [4] 

5.1.2. Snímkování objektu 

Snímkování objektu bylo provedeno dne 30. 11. 2012. Počasí při snímkování bylo 

bez deště, bezvětrné, s oblačnou aţ zamračenou oblohou. To eliminovalo tmavé stíny 

v kontrastu s velmi jasnými, sluncem přeexponovanými plochami a umoţnilo rovnoměrné 

osvětlení snímkovaného objektu. Méně světla však prodlouţilo expozici snímků. 

Fotoaparát byl během snímání postaven na stativu. Nastavený byl naprosto shodně jako při 

kalibraci. Vyuţil jsem moţnost opoţděné spouště o 2 s a tím jsem zabránil náhodnému 

pohybu fotoaparátu při zmáčknutí tlačítka spouště. 
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 V nejbliţším okolí vyhodnocovaného evangelického kostela se nachází katolický 

kostel, který je vyšší neţ vyhodnocovaná stavba, ale na fotografování z jeho věţe je příliš 

vzdálený (téměř 100 m). Na náměstí se nachází kulturní dům ve vzdálenosti 35 aţ 40 m od 

kostela. Má jen jedno nadzemní podlaţí a jeho výška je nedostatečná na snímkování 

zakrytých výše poloţených míst kostela. Obě stavby jsou situovány na severní straně, kde 

je postavena věţ evangelického kostela, která brání výhledu na ostatní části stavby. 

Snímkování z výšky bez létajícího stroje nebyla moţná.  

Při pouţití leteckého modelu, například kvadrikoptéry, který by byl schopen vynést 

pouţitý fotoaparát do výšky nad kostel, by nastal problém s udrţením stabilní pozice 

v souvislosti s délkou potřebné expozice snímků. Délka expozice se pohybovala aţ kolem 

desetiny sekundy. Udrţení dostatečné stability bez stativu, nebo bez pouţití stabilizátoru 

obrazu je téměř nemoţné a na snímky by to mělo nepříznivý efekt. 

Velikost stavby a konfigurace terénu dovolovaly optimální odstup od stavby, aby 

byla celá stavba na jednom snímku, jen ze severní a východní strany. Vzdálenost odstupu 

od stavby by však byla tak veliká, ţe by příliš zkreslila detaily stavby na pořízených 

snímcích. 

Rozmístění stanovisek pro snímkování v okolí objektu bylo zvoleno přibliţně do 

kruhu tak, aby byl mezi sousedními snímky dostatečný překryv. Jelikoţ jsem v terénu 

nemohl přesně odhadnout, kolik snímků bude vyhotovených a pouţitelných a jaká bude 

jejich kvalita pro vyhodnocování tohoto objektu, vše jsem snímkoval ze tří vzdáleností. 

Přibliţně z 10, 20 a 30 metrů od stěn kolem celého objektu. Na západní straně teče potok 

a není tam moţný dostatečný odstup, proto tam nebyly pořízeny snímky ze vzdálenosti 

30 m. Rozmístění stanovisek snímkování je znázorněno na obr. č. 5.3. 
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Obr. č. 5.3 Rozmístění stanovisek snímkování 

Při rozlišení snímků 21 Mpx (formát fotografie 5616 x 3744 px), rozměru snímacího 

čipu 36,49 x 24,33 mm a ohniskové vzdálenosti 39,64 mm, lze trojčlenkou odvodit lineární 

vztah mezi vzdáleností snímání a velikostí, zachytávající část objektu připadající na jeden 

pixel pořízené fotografie. Tato závislost je znázorněna na grafu č. 1. Takţe pro vzdálenost 

snímkování 24 m připadá na jeden pixel velikost záběru 3,9 mm a pro vzdálenost 50 m 

připadá na jeden pixel velikost záběru 8,2 mm. 
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Graf č. 1 Velikost záběru na 1 px v závislosti od vzdálenosti snímkování 

Celkově bylo nafoceno 506 snímků a z nich vybráno a pouţito bylo 35 pro stavbu, 

5 pro detail okna a 8 pro detail dveří. 

V kanceláři na testovacím projektu, zaloţeného z důvodu určení vhodnosti 

nafocených snímků pro tento projekt, jsem zjistil, ţe vzdálenost snímkování ze 30 metrů je 

pro určení referenčních bodů hraniční. Snímky z 10 metrů byly naopak velmi detailní, ale 

nezabíraly vyšší místa objektu z vhodných úhlů, střechu vůbec a počet snímků na 

zpracování modelu by byl příliš vysoký. Pro vytvoření projektu jsem vybral snímky 

pořízené převáţně ze vzdálenosti 20 metrů. Snímky z větší vzdálenosti jsem pouţil 

k vyhodnocení věţe s kopulí a střechy. 

Průměrná vzdálenost vyhodnocovaných bodů na snímcích od místa jejich snímání 

byla asi 24 m. Největší vzdálenost vyhodnocovaných bodů byla 50 m od stanoviště 

vyhotoveného snímku. Tyto nejvzdálenější body jsou všechny na věţi kostela a na střeše. 

Největší odstup snímání od stavby je 38 m u snímku č. 16. 

Snímání detailu okna a vstupních dveří bylo přibliţně ze vzdálenosti 3 m. 

5.2. Geodetické měření 

Geodetické měření bylo nutno provést pro určení polohy vlícovacích bodů, 

ke stanovení rozměru modelu a kontrolu kvality vyhotoveného modelu. Za tímto účelem 

bylo zřízeno dočasně stabilizované bodové pole. Celkem bylo zaměřeno a vyhodnoceno 

8 bodů bodového pole, 62 vlícovacích bodů a 162 podrobných bodů. 
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5.2.1. Použité geodetické vybavení 

Na měření jsem pouţil totální stanici Topcon GTS-212 pro měření polární metodou 

a přístroj GNSS Leica GPS900cs pro měření technologií GNSS. Pouţité přístroje jsou 

vyobrazeny na obr. č. 5.4 a jejich vybrané technické parametry jsou uvedeny v tab. č. 5.1 

a v tab. č. 5.2. 

Tab. č. 5.1 Vybrané parametry totální stanice Topcon GTS-212 [21] 

Dalekohled 

Zvětšení 26x 

Zorné pole 1° 30’ 

Rozlišovací schopnost 3” 

Minimální zaostření 0,9 m 

Délkové měření 

Přesnost měření délky 3mm + 5ppm (-10 C aţ +50 C) 

Měřický dosah na jeden hranol 900 m aţ 1000 m  

Nejmenší měřená jednotka jemný mód 1mm 

Nejmenší měřená jednotka hrubý mód 10mm / 1mm 

Měření úhlů 

Minimální čtení 1“/5“ (0,2mgon/1mgon) čtení 

Přesnost 6“ (1,8mgon) 

Korekce náklonu 

Senzor náklonu Automatický vertikální kompensátor 

Rozsah kompenzace 3’ 

Korekční jednotka 1“ 

Libela 

Krabicová libela 10’/2mm 

Alhidádová libela 40“/2mm 

Dalekohled optické centrace 

Zvětšení 3x 

Zaostření 0,5m aţ nekonečno 

Zorné pole 5° (114mm ø / 1,3m 

 

Tab. č. 5.2 Vybrané parametry přístroje Leica GPS900CS [22] 

přijímač GPS900CS ATX900 GG přijímač 

Typ Dvoufrekvenční, GNSS geodetický RTK přijímač 

Podporované satelitní systémy GPS, GLONASS 
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RTK áno, SmartTrack+ 

Přesnosti RTK 

Horizontální kinematická 10mm +1ppm 

Vertikální kinematická 20mm +1ppm 

Typ ovládače RX900CSc (WinCE) 

 

 
Obr. č. 5.4 Zleva: přístroj Topcon GTS-212 a přístroj Leica GPS900CS 

 

5.2.2. Rekognoskace terénu 

Geodetickým měřením předcházela rekognoskace terénu, při které jsem určil 

přibliţnou polohu rajónů tak, aby bylo vidět z kaţdého rajónu minimálně na následující 

a předcházející rajon. 

Kolem stavby jsem navrhl osm rajonů. Kaţdou stěnu tak bylo moţno měřit ze tří 

rajónů. To je dostatečný počet měření na body pro vyhodnocení protínáním ze směrů se 

zajištěním jejich kontroly. 

5.2.3. Geodetické zaměření bodového pole 

Zaměření bodů navrţeného bodového pole v souřadnicovém systému JTSK03 

a výšce Bpv bylo provedeno technologií GNSS metodou RTK. Zaměřil jsem 8 bodů, ze 
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kterých bylo šest dočasně stabilizovaných hřeby v rohu štěrbin dlaţby a dva dřevěnými 

kolíky s hřebíky. Pro měření bodů č. 5005 a č. 5008 technologií GNSS nebyly 

nejvhodnější podmínky, protoţe jsou stabilizovány v těsné blízkosti stromů. Pro kontrolu 

a zvýšení spolehlivosti proběhlo měření technologií GNSS ve dvou časových obdobích 

vzájemně od sebe časově vzdálených devět hodin, kdy byla konstelace druţic úplně jiná. 

Výsledné souřadnice bodů jsou průměrem obou měření. Seznam souřadnic s porovnáním 

hodnot etapového měření je v příloze č. 3. 

Zaměření bodů bodového pole bylo provedeno i uzavřeným polygonovým pořadem 

totální stanicí Topcon GTS-212. Úhly byly měřeny ve dvou skupinách, délky byly měřeny 

oboustranně při kaţdém měření směru. Výška stroje nad body byla měřena pásmem, výška 

cíle byla odečítána ze značek na výtyčce. Z materiálních důvodů jsem nemohl pouţít 

třípodstavcovou soustavu. Ve snaze o zmírnění chyby v náklonu výtyčky jsem pouţíval co 

moţná nejniţší výšku cíle na výtyčce. 

Všechny měřené hodnoty byly ukládány do vnitřní paměti přístroje. Zápisník měření 

totální stanicí je v příloze č. 2. Náčrt polygonového pořadu je v příloze č. 6. 

Výpočet polygonového pořadu jsem provedl nezávisle na měření technologií GNSS 

v místní souřadnicové soustavě a relativních výškách v programu Kokeš. Aposteriorní 

jednotková střední odchylka pro polohové vyrovnání polygonu je 0,4 mm a polohový 

uzávěr je 6 mm. Protokol výpočtu polygonového pořadu je v příloze č. 4. 

Vypočtené body polygonového pořadu jsem transformoval shodnostní transformací 

na identické body měřené v souřadnicovém systému JTSK03 technologií GNSS. 

Transformace souřadnic byla provedena v programu Kokeš. Protokol transformace je 

uveden v příloze č. 5. 

Výšková hladina polygonových bodů byla přepočtena do systému Bpv podle bodů 

měřených technologií GNSS tak, aby mezi nimi byla zachována naměřená převýšení. 

Výškové určení bodů polygonového pořadu v systému Bpv je vypočteno v příloze č. 8. 

Tímto způsobem jsem dosáhl vzájemnou koherenci bodů určených v JTSK03 a Bpv 

pro pouţití k dalšímu vyhodnocení. 

5.2.4. Geodetické zaměření vlícovacích bodů 

Měření vlícovacích bodů probíhalo souběţně s měřením polygonového pořadu. 

Zápisník měření je v příloze č. 2. 

Před měřením jsem si na předem vyhotovených snímcích objektu vyznačil referenční 

body, pouţité pro orientaci snímků a vytiskl je na papír, abych je mohl v terénu lehce 

identifikovat a zaměřit je jako vlícovací body. Vlícovací body jsou rozmístěny po celém 

obvodu fasády a věţe kostela. 
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Na měření a vyhodnocení vlícovacích bodů jsem pouţil metodu protínání vpřed ze 

směrů. Vodorovné a výškové úhly byly zaměřeny ve dvou polohách dalekohledu. 

Rychlejší a jednodušší polární metodu nebylo moţno na měření vlícovacích bodů 

pouţít, protoţe všechny body byly stabilizovány na vnějších rozích a výčnělcích fasády. 

Na takto stabilizovaných bodech je měření délky bezhranolovým systémem nejisté. Větší 

část laserového paprsku se odráţí i od stěny za měřeným bodem (roh nebo výčnělek) 

a nepříznivě ovlivňuje měřenou vzdálenost. 

5.2.5. Výpočet souřadnic vlícovacích bodů 

Vyhodnocení protínání vpřed a výpočet souřadnic vlícovacích bodů jsem 

provedl pomocí  tabulkového systému Calc z kancelářského softwaru Libre Office. Moje 

výpočty jsem porovnával s výpočtem a grafickou konstrukcí v programu Kokeš. 

Ke zpracování v Calc Libre Office jsem přistoupil proto, ţe mi není známý ţádný 

dostupný program, který by počítal protínání vpřed z úhlů z hromadně načtených vstupních 

údajů. 

Samotnému výpočtu protínání ze směrů v mém případě předchází upravení zápisníku 

do podoby, která obsahuje v jednom řádku údaje o číslu bodu měřeného cíle a dvou směrů, 

odkud byl tento bod měřen. Směry jsou dány číslem bodu rajónu, odkud byl tento cíl 

měřen, výškou přístroje nad bodem spolu se zenitovým úhlem a vypočteným směrníkem 

ze stanoviska na cíl. 

Po napsání vztahů pro výpočet jednoho bodu z protínání vpřed z dvou směrů je 

moţné v Calc zkopírovat tyto vztahy do ostatních řádků a následně jsou rovněţ vypočteny 

souřadnice bodů ze vstupních hodnot jiných směrů. 

Z výpočtu jsem vynechal body, které byly měřeny z méně neţ tří směrů a které měly 

nevhodný úhel protnutí směrů (méně neţ 30 gon a více neţ 170 gon). Vyhodnoceno bylo 

62 vlícovacích bodů. Přehled všech referenčních bodů je vyobrazen v příloze č. 11. 

Výsledné souřadnice vlícovacích bodů jsou průměrem vypočtených souřadnic 

z minimálně tří vhodných kombinací měřených směrů. 

Protokol výpočtu vlícovacích bodů protínáním ze směrů je uveden v příloze č. 7. 

Soubor s výpočtem souřadnic vlícovacích bodů a úpravou zápisníku měřených údajů je na 

přiloţeném DVD. 
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5.2.6. Geodetické měření podrobných bodů 

Chtěl jsem, aby model kostela nebyl umístěn do prázdna, ale aby byl na nějakém 

podkladu. Proto jsem se rozhodl zaměřit alespoň schematicky i jiné charakteristické 

objekty terénu v blízkosti stavby. 

Podrobné body některých polohopisných prvků blízkého okolí kostela (průběh 

oplocení, okraj dlaţby náměstí a chodníků) byly zaměřeny technologií GNSS. Protokol 

z měření technologií GNSS je v  příloze č. 3. 

Obvodovou stěnu (půdorys kostela) kostela v místě průniku stěn se zemí jsem 

zaměřil polární metodou. Výšky bodů jsou určeny trigonometricky. Měření podrobných 

bodů bylo realizováno společně s polygonovým pořadem. Tyto body jsem vyuţil pro 

výškové určení průniku soklu stavby s terénem, protoţe kolem kostela je vybudováno 

oplocení, které zakrývá spodní část soklu fasády kostela a tuto část nebylo moţné 

vyhodnotit fotogrammetricky z pouţitých snímků. Zápisník měření je v příloze č. 2 

a protokol výpočtu podrobných bodů měřených polární metodou je uveden v příloze č. 9. 

Seznam souřadnic všech bodů měřených geodeticky je v příloze č. 10. 
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6. Zpracování modelu ze získaných údajů 

Jiţ před geodetickým měřením jsem přistoupil k vyhodnocování pořízených snímků 

ve PhotoModeleru. Důvodem bylo nalezení takových referenčních bodů, které jsou na 

snímcích velmi dobře rozlišitelné a zároveň spolehlivě identifikovány v terénu. V terénu 

nebylo moţno tyto podmínky splnit, hlavně pokud šlo o kontrolu správného zobrazení 

vhodných referenčních bodů na pořízených snímcích. Na malém displeji fotoaparátu při 

soustavném zvětšování náhledu na kaţdý pořízený snímek by to znamenalo neúměrné 

prodlouţení času snímkování. 

Zpracování modelu jsem rozdělil do dvou částí. První část je vyhodnocení stavby 

kostela a druhá část je vyhodnocení detailů. Tyto části jsem rozdělil do samostatných 

projektů a zpracovával je nezávisle na sobě. Toto rozdělení mělo výhodu v tom, ţe části 

projektu obsahovaly méně dat a výpočty probíhaly mnohem rychleji. Další výhoda 

spočívala v tom, ţe propočet vyhodnocení detailu neovlivňoval orientaci všech snímků 

celkového modelu (a naopak) a tím i výslednou kvalitu. 

Na závěr byly tyto projekty spojeny do jednoho celku v programu MicroStation. 

Popis zpracování popíši jen na projektu modelu stavby, protoţe zpracování všech 

projektů probíhalo shodným způsobem. 

6.1. Zpracování modelu v programu PhotoModeler 

Vybrané snímky byly bez jakýchkoli úprav hromadně importovány do programu 

PhotoModeler do nově zaloţeného projektu funkcí Points-based project. Při vytváření 

nového projektu a importu snímků jsem pouţil uloţené informace z projektu kalibrace 

fotokomory. 

Po importu jsou náhledy snímků označeny v pravém horním rohu červeným znakem 

„X“, coţ znamená, ţe ještě nebyly orientovány. Přehled snímků pouţitých pro vytvoření 

modelu je v příloze č. 12. 

PhotoModeler umoţňuje idealizaci importovaných snímků. Idealizovaný snímek je 

programem geometricky překreslen podle parametrů zkreslení objektivu tak, jakoby byl 

fotografován ideálním objektivem. Po idealizaci snímků program vytvoří novou kameru 

s nulovými hodnotami zkreslení objektivu (viz. obr. č. 6.2). Idealizované snímky jsou 

charakteristické tmavým okrajem, na kterém je pozorovatelná korekce zkreslení objektivu 

a posun hlavního bodu do středu snímku (viz obr. č. 6.1). 
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Obr. č. 6.1 Idealizovaný snímek 

 
Obr. č. 6.2 Idealizovaná kamera 
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Procesem idealizace snímků je spolu s obrázkem také přepočtena poloha uţ 

označených prvků na snímcích. Po idealizaci je třeba projekt přepočítat a uloţit pod novým 

jménem. Textury ploch vytvořené v idealizovaném projektu by měly být lépe zpracovány.  

Já jsem pouţil postupný import snímků do programu podle potřeby. Kdyţ jsem 

snímky idealizoval po kaţdém novém importu, program vytvořil vţdy novou kameru pro 

právě zidealizované snímky. Po čase uţ bylo v projektu několik kamer a bylo těţké se 

v nich orientovat. Proto jsem projekt vytvářel bez idealizace snímků. 

6.1.1. Orientace snímků 

Vzájemná orientace snímků se vypočítá z polohy minimálně šesti označených 

referenčních bodů na snímcích. Referencování bodů je proces označování navzájem 

identických bodů na snímcích. 

Referenční body jsem vybíral postupně podle potřeby zpracování orientace tak, aby 

byly přibliţně rovnoměrně rozmístěny po celé ploše snímků a zároveň aby byly na 

snímcích zřetelně rozeznatelné. 

Kdyţ bylo označeno minimálně 6 bodů, program informoval, ţe je moţná orientace 

snímku. Z menu Project > Process… a tlačítkem Process (nebo klávesa F5, ikona ) 

jsem spustil příkaz na vykonání procesu orientace snímků. Program převedl orientaci všech 

snímků, na kterých byl zreferencovaný dostatečný počet bodů. Na náhledech 

zorientovaných snímků se změnilo červené „X“ na ikonu fotoaparátu. Přitom jsem v 

protokolu sledoval hodnoty, které charakterizují kvalitu modelu, podobně jako při kontrole 

kalibrace. 

Proces výpočtu jsem měl nastaven tak, aby se spouštěl automaticky. Po kaţdém 

přidaném referenčním bodu jsem tak měl ihned k dispozici informaci o číslu bodu 

s maximální hodnotou rezidua. Při malém projektu je výpočet proveden prakticky 

okamţitě. Čím víc bodů přibývá, tím více se výpočet prodluţuje. Kdyţ automatický 

výpočet trvá značnou dobu, program navrhne jej vypnout. 

Někdy je nutné pořídit snímky z míst blízko u sebe, čímţ vznikají velmi ostré úhly os 

záběrů a orientace nemusí být vyřešena. K orientaci je proto potřebné přidávat snímky 

postupně a ve vhodném pořadí. 

Po zorientování všech snímků a kontrole protokolu jsem všechny referenční body 

přesunul do samostatné hladiny a na kartě Properties (Vlastnosti) v poli User Name jsem 

jim přiradil jméno „ref“. Tím byly referenční body odlišené od ostatních bodů v projektu. 

Po zorientování všech snímků jsem dosáhl hodnoty Total Error 0.377. 
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Čím víc referenčních bodů je na jednom snímku a na čím víc snímcích je bod 

označen, tím jsou snímky pevněji vzájemně svázané a model má větší soudrţnost. 

K orientaci všech snímků modelu kostela bylo pouţito 90 referenčních bodů. 

6.1.2. Referencování podrobných bodů 

Všechny zorientované snímky jsem na kartě Properties v poli Procesing action 

nastavil „Use but no selected“. Jinak by po přidání dalších podrobných bodů a spuštění 

procesu výpočtu program standardně opakovaně přepočítával orientaci snímků. Přidáním 

nekvalitních bodů by se mohla orientace rozladit. Takto program vyhodnocoval nové body, 

ale orientaci snímků jiţ neměnil. Jiné moţnosti nastavení jsou ještě „Use and adjust“, kdy 

se nanovo vypočítává orientace snímku a „Do not use in processing“, kdy se snímek 

z výpočtu vynechá úplně. 

Na referencování bodů slouţí příkaz z menu Reference > Referencing mode (nebo 

klávesa R, ikona ). 

Referencování bodů je moţné několika způsoby. 

a) Po označení bodu na prvním snímku se přejde na označení identického bodu na 

druhém snímku a pak postupně na další, kde se tento bod nachází. Je to 

nejjednodušší metoda. 

Výhodou je, ţe se neztrácí orientace v označování bodu. Nevýhodou je, ţe se pracuje 

s více současně otevřenými snímky a pak jsou otevřená okna pro označování malá. 

b) Funkcí Marking > Mark Points Mode (nebo klávesa 2, ikona ) se na jednom 

snímku označí potřebné body, pak se identické body označí i na ostatních snímcích. 

Takto označené body se následně spárují funcí Referencing Mode jejich postupným 

vzájemným označováním nejdříve na prvním snímku a pak postupně i na ostatních 

snímcích. Body je moţné také hromadně označit funkcí Edit > Select Items Mode 

(nebo klávesa 1, ikona ) a referencovat najednou více bodů. 

Výhodou tohoto způsobu je, ţe je moţné body označit na snímkách nezávisle na 

druhých a nebýt tak ničím ovlivněn. Body však musí být lehce identifikovatelné. 

c) Funkcí Mark Lines Mode se na prvním snímku nakreslí linie spojením význačných 

bodů objektu. Tím se zároveň označí i potřebné body. Hromadným označením 

nakreslené oblasti a zvolením funkce Referencing Mode se pak označují identické 

body na jiných snímcích. Identické body se tady automaticky spojují liniemi, jako 

jsou spojené v prvním snímku. 

Výhodou je, ţe při tomto způsobu se ušetří čas potřebný na kreslení linií. 
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Obr. č. 6.3 Referencování bodů v programu Photomodeler 

Pro všechny způsoby platí, ţe kdyţ jsou snímky zorientovány, tak při označování 

bodů při nájezdu kurzoru na druhý snímek program automaticky nastaví pohled a umístí 

kurzor na nejpravděpodobnější místo identického bodu. Tato funkce programu velmi 

usnadňuje vyhledávání bodů při označování. Zároveň vykreslí pomocné čáry, které 

reprezentují směry označených identických bodů z jiných snímků. Pomocné čáry jsou 

velmi nápomocné při označování bodů na objektech, které jsou jasně ohraničeny v jednom 

směru, ale v jiném směru to není tak zřejmé. Příkladem je označování různých oblouků, 

nebo konce linií, které nejsou na některém snímku jasně rozlišitelné. 

Doplnění vynechaných bodů, nebo opravy chybně určených bodů jsou samozřejmě 

moţné například funkcí Select Items Mode. 

Informace o kvalitě bodů je moţno najít v tabulce View > Point table - Quality (nebo 

klávesa Shift+2, ikona ). 

6.1.3. Tvorba linií a křivek a ploch 

Samotné velké mnoţství zreferencovaných bodů nedává ţádný význam bez hran 

a ploch objektu. Pro získání prostorového rozlišení objektu je potřebné jej vytvořit. 

Po bodu je dalším důleţitým prvkem linie. Základním Funkcí Marking > Mark Lines 

Mode (nebo klávesa 2, ikona ) se vytvářejí přímé spojnice mezi body. Linie stačí 
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nakreslit v jednom snímku, nebo v 3D pohledu a tím se spojí odpovídající body ve všech 

pohledech. 

Pokud potřebujeme vyhodnotit prvek, na kterém nelze určit identické body, 

například křivku, válec, nebo roh stěny, jehoţ konec je zakryt jiným objektem, můţeme 

vyuţít i jiné nástroje programu. Nalezneme je v menu v poloţce Marking. 

 Válec (Cylinder) – Válec je moţné do 3D sestrojit pouze definováním jeho 

okrajů minimálně ze dvou snímků a vzájemným zreferencováním. Pouţívá se 

pro sestrojení sloupů, komínů apod. 

 Křivka (Curve) – Jeden způsob je, ţe se křivka určí přes existující body. 

Identifikovat identické body na oblouku je moţné, pokud je oblá část stavby 

segmentově rozdělena, například obkladem, nebo v tomto případě podobně 

poslouţí různé defekty ve fasádě objektu. Přínosné jsou i pomocné čáry 

správné polohy bodu nabízené programem. 

Druhým způsobem se průběh křivky přímo vytáhne na více snímcích. První 

bod křivky musí být jiţ předem zreferencován. Po vzájemném zreferencování 

se křivka promítne do 3D. 

 Roh (Edge) – Kdyţ není moţné určit začátek a konec viditelného rohu 

objektu, je moţné ho sestrojit pomocí této funkce tak, ţe se označí na více 

snímcích a vzájemně se zreferencuje. Není vázán na existující body. Dotaţení 

rohu na poţadované místo je pak moţné v jiném 3D programu. 

 Plocha (Shape) – Na sestrojení plochy je k dispozici několik nástrojů 

v poloţce Surface Tools. Nejčastěji je vyuţívána funkce Path Mode. Před 

jejím pouţitím je nutné mít hotový obvod plochy, který se postupně označuje 

ve směru hodinových ručiček. Po uzavření program automaticky vygeneruje 

plochu s texturou z pořízených snímků. Plochy je doporučeno vytvářet aţ po 

určení měřítka modelu. 

Počet jednotlivých vyhodnocených prvků modelu v programu PhotoModeler 

je uveden v Tab. č. 6.1. 

Tab. č. 6.1  Počet sestrojených prvků v modelu v programu PhotoModeler 

prvek 
počet sestrojených prvků 

stavba kostela detail okna detail dveří 

Bod 2931 143 275 

Válec 3 0 2 

Křivka 53 29 18 

Roh 53 0 0 

Plocha 39 96 129 
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Většina ploch modelu stavby nemohla být při fotogrammetrickém vyhodnocení 

v programu PhotoModeler uzavřena. Vzhledem k tomu byly plochy vkládány aţ při 

dokončení drátového modelu v programu Microstation. Plochy a textury u modelů detailů 

byly zhotoveny v programu PhotoModeler. 

 
Obr. č. 6.4 Drátový model stavby kostela 

 
Obr. č. 6.5 Drátový model detailu dveří a okna kostela 
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Pro vytvoření prostorového vjemu při prohlíţení modelu, dokáţe PhotoModeler v 3D 

pohledu zobrazit vytvořený model jako anaglyf (viz obr. č. 6.6). 

Anaglyf je stereoskopická technika pro prostorové pozorování obrazů. Dva záběry 

pořízené ze vzájemně posunutých stanovisek se rozloţí na barevné sloţky zvlášť pro levé 

a zvlášť pro pravé oko. Prostorový vjem scény obrázku je docílen jejich vzájemným 

překrytím. Pro nabytí prostorového vidění se musí anaglyf prohlíţet přes anaglyfické brýle. 

Brýle odfiltrují pro kaţdé oko stejné barvy obrázku podle barvy skel. Mozek pak má 

dojem, ţe kaţdé oko vidí obrázek z jiné pozice a vznikne prostorový vjem. Některým 

lidem se nepodaří takto oklamat svůj mozek, ačkoli mají zdravý zrak. 

 
Obr. č. 6.6  Anaglyfický obrázek vektorového modelu 

 
Obr. č. 6.7 Anaglyfické brýle [20] [21]. 
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6.1.4. Určení měřítka a souřadnicového systému modelu 

Vytvořený model neměl dosud určeny reálné rozměry a ani nebyl nijak umístěn do 

souřadnicové soustavy, a tak je toto třeba definovat. Definice rozměrů a souřadnicové 

soustavy se provádí pomocí funkce z menu Project > Scale/Rotate (nebo ikona ). 

Definice lze provést dvěma způsoby. 

Při pouţití prvního způsobu potřebujeme znát jednu délku mezi body. Pokud chceme 

model umístit do souřadnicové soustavy, je třeba znát také souřadnice jednoho bodu 

a směry souřadnicových os. Měřítko se definuje zadáním délky mezi dva body modelu, 

posun do souřadnicové soustavy zadáním souřadnic vybraného bodu a definováním rotace 

os. 

Definice měřítka tímto způsobem je dostatečné, ale umístění je moţné jen do místní 

souřadnicové soustavy, nebo do JTSK03 jen přibliţně, protoţe rotace os je moţná jen 

podle vyhodnocených bodů. 

U druhého způsobu potřebujeme znát souřadnice tří bodů, které přiřadíme 

vyhodnoceným bodům v projektu. První bod definuje posun, druhý s prvním bodem 

definují měřítko a třetí bod definuje rotaci modelu. 

Jelikoţ jsem chtěl model umístit do S-JTSK03, zvolil jsem druhý způsob definice. 

Vlícovací body jsem vybral tak, aby byly určeny protínáním alespoň ze 4 směrů, aby byly 

co nejdále od sebe a jejich střední polohová chyba byla s přihlédnutím předchozích 

podmínek minimální. Vybral jsem body 11, 26, 56. Vzdálenost mezi body 56 a 26, kterými 

je definováno měřítko modelu, je 35,65 m (maximální vzdálenost na modelu zaměřených 

bodů je 40,39 m mezi body 24 a 82). 

Tady jsem narazil na problém s tím, ţe PhotoModeler má místo jenom pro 6 cifer 

v jedné souřadnici. Protoţe mi neumoţňuje zadat kompletní čísla souřadnic, musel jsem 

souřadnici X redukovat o hodnotu 1193000,0 m a souřadnici Y redukovat o hodnotu 

393000,0 m. PhotoModeler nezná orientace os v systému JTSK. Aby byla orientace 

modelu podle světových stran správná, musel jsem zadávat souřadnice upravené opačným 

znaménkem a výměnou Y za X. Souřadnice Z zůstala beze změn. Úprava souřadnic pro 

PhotoModeler je uvedena v Tab. č. 6.2. 
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Tab. č. 6.2 Úprava souřadnic pro PhotoModeler 

Číslo 

bodu 

S-JTSK03 PhotoModeler 

Y [m] X [m] Z [m] X [m] Y [m] Z [m] 

56 393934.616 1193579.426 584.556 -934.616 -579.426 584.556 

26 393932.999 1193613.020 572.735 -932.999 -613.020 572.735 

11 393924.802 1193582.737 572.738 -924.802 -582.737 572.738 

 

6.1.5. Import geodeticky zaměřených údajů 

Někdy je vhodné pracovat v programu i s prvky vyhodnocenými jiným způsobem 

neţ v programu PhotoModeler. Nejčastěji jsou to geodeticky zaměřené body, popřípadě 

prvky sestrojené v jiném programu. 

PhotoModeler umoţňuje importování dat ve formátech souborů DXF (výměnný 

grafický formát), Wavefront OBJ (výměnný grafický formát) a 3DS (formát programu 

3DStudio Max). 

Nastavení zobrazování importovaných prvků v 3D pohledu nebo pohledu snímků je 

nezávislé na prvcích vyhodnocených ve Photomodeleru. 

6.1.6. Export modelu pro další zpracování 

PhotoModeler nabízí nástroje na tvorbu 3D modelu jen ve spojení s identifikováním 

prvků na pořízených snímcích. Protoţe z nich nebylo moţné vyhodnotit všechny prvky na 

dokončení 3D modelu, bylo potřebné jej doplnit nástroji na 3D modelování v jiném 

programu. PhotoModeler pracuje s vlastním formátem souboru, ale nabízí několik 

moţností pro export i do jiných vektorových formátů. 

Pokud jsem chtěl mít exportovány samostatné body, které dosud nebyly spojeny 

s jiným prvkem, nebylo vhodné exportovat přímo do formátu dxf. Body byly v jiném 

programu zobrazeny příliš velkou značkou, která zakrývala ostatní kresbu. Tehdy jsem 

data exportoval do formátu 3dm (formát souboru pro program na zpracování vektorové 

grafiky Rhinoceros) a importoval do programu MicroStation. Takový export proběhl bez 

problémů a body byly zobrazeny diskrétně jen malou tečkou. 

Problémem bylo vyexportovat model s vyhodnocenými plochami se správným 

pokrytím textur. Formát DXF nepodporuje texturované plochy. Formát 3dm po importu do 

MicroStation rozbije textury, ačkoli v programu Rhinoceros se zobrazí bezchybně. 

V tomto případě poslouţil jako přestupný formát na export texturovaných ploch soubor ve 
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formátu OBJ. Spojením se formátem DXF vznikl v MicroStation model, jako byl 

vyhotoven ve PhotoModeleru. 

Při exportu modelu s velkým počtem ploch PhotoModeler sníţil kvalitu 

exportovaných textur natolik, aby nepřesáhl velikost vymezené palety textur. Při exportu 

modelu dveří jsem pouţil maximální nastavení 4096 px na 4096 px. 

V dialogovém okně exportu jsou moţnosti, z nichţ je moţno si vybrat, které prvky 

budou exportovány a které ne, případně jakým způsobem se mají vyexportovat (viz 

obr. 6.8). 

 

 
Obr. č. 6.8 Možnosti exportu modelu z programu PhotoModeler 

 

6.2. Dokončení modelu v programu MicroStation 

Pro dokončení modelu byl model stavby exportován z programu PhotoModeler 

a dále upraven v programu MicroStation. 
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Fotogrammetricky lze vyhodnotit jen to, co je zachyceno na snímcích. Dostupnými 

moţnostmi nebylo moţné snímkovat stavbu z výšky, proto na snímcích chyběly záběry 

některých prvků stavby. Doplnit bylo nutno zdola neviditelné skryté hrany říms, parapetů, 

některých linií střechy, kopule, věţe a podlahy pochůzné římsy se zábradlím na věţi 

kostela. 

Na doplnění fotogrammetricky nevyhodnocených prvků jsem vyuţil vyspělé 

moţnosti práce v 3D prostředí v programu MicroStation. 

Na konstrukci chybějících částí prvků modelu jsem vyuţil zřejmé předpoklady 

o pokračování jednotlivých hran prvků stavby, pravidlo svislosti a rovnoběţnosti 

stavebních objektů, a jejich symetrii. 

Zjednodušením práce s mnoha zobrazenými prvky byla moţnost jejich třídění do 

různých vrstev. Toto třídění probíhalo v průběhu vyhodnocování jiţ ve PhotoModeleru. Při 

přechodu do jiného programu se vrstvy zachovaly. Vypínáním aktuálně nepotřebných 

vrstev se zobrazení modelu a tím i orientace v prostoru práci zjednodušily. 

Významné bylo i oddělení částí modelu do jiných samostatných souborů, aby nebyly 

náhodně změněny. Tyto soubory mohly být do programu přidány jako referenční se 

zakázanou editací a v případě potřeby zobrazeny společně s ostatní kresbou. 

 
Obr. č. 6.9 Vektorový model kostela s okolím 
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Kdyţ byla vektorová kresba hotova, soustředil jsem se na vyhotovení ploch a textur. 

Ne všechny texturované plochy mohly být ve PhotoModeleru vytvořeny bezchybně. 

Na plochách fasády ve spodní části modelu bylo zobrazeno oplocení postavené kolem 

kostela. Na střeše a kopuli byly textury deformované a nekompletní. 

Chybné textury jsem upravil, nahradil novými, nebo jsem plochy vyplnil vhodnou 

barvou. Nové textury jsem získal z pořízených fotografií, jejich oříznutím a editací. 

Textury ploch, které nebyly vhodně zachyceny na fotografiích, jsem vytvořil z materiálů 

přístupných v knihovně programu a na internetu. 

 
Obr. č. 6.10  Pohled na vchodové dveře severní strany kostela 

Vyobrazení vektorového prostorového modelu je v příloze č. 14. 
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6.3. Vyhotovení 3D vizualizace 

Pro vytvoření vizuálně poutavé scény nemohl být zhotovený model zobrazen 

v prostoru samostatně. Bylo vhodné alespoň schematicky zpracovat také blízké okolí 

stavby. Podkladem pro to bylo geodetické měření. 

Výsledná scéna můţe být zobrazena různými metodami vizualizace rozličné kvality 

a účelu pouţití. Můţe být zobrazen jako skica nebo jako reálný obraz pouţitím 

renderování. 

Renderování je vytváření 2D obrazu na základě 3D scény se snahou napodobit reálný 

svět. Je to jakési vytváření obrazu počítačového modelu. Pro vytvoření kvalitního výstupu 

je potřeba správně nastavit parametry výpočtu. Renderovací techniky jsou přepracovány do 

takové míry, ţe na vytvoření obrazu scény je simulováno šíření světelných paprsků, nebo 

světelného záření od zdroje světla aţ do bodu pozorování. Renderování touto metodou je 

extrémně náročné na výpočtový výkon počítače.  

Moţnost vizualizace výsledné scény 3D modelu s úpravou horizontu a oblohy 

pomocí programu GIMP je znázorněna na následujícím obrázku. 

 
Obr. č. 6.11 Jedna z možností vizualizace scény 3D modelu 

3D vizualizace prostorového modelu kostela je v příloze č. 15. Snímky vizualizace 

ve vysokém rozlišení jsou na přiloţeném DVD. 
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6.4. Export prostorového modelu kostela 

Vytvořený model je vhodné zveřejnit na internetu. Jednou z moţností je export do 

rozšířeného programu Google Earth. Tento export je moţné provést v programu 

PhotoModeler, kde je třeba zadat souřadnice tří bodů modelu v systému WGS84, čímţ 

bude nastavena správná poloha modelu na mapě. 

V prostředí MicroStation je před exportem důleţité nadefinovat správný 

souřadnicový systém, ve kterém je model definován. Umoţňuje jej vybrat z rozsáhlé 

knihovny souřadnicových systémů. Nachází se tam i S-JTSK. Při exportu je model 

automaticky přepočten do systému WGS84. 

MicroStation umí exportovat i do jiných rozšířených grafických formátů např. 

WRML, který je vhodný pro publikaci na internetu, DGN, DXF jsou pro práci v jiných 

programech pracujících s vektorovou grafikou, SKP pro program SketchUp apod. 

Zajímavá je moţnost exportu do formátu 3D PDF. Otevřením tohoto souboru ve volně 

dostupném programu Adobe Reader je pak zobrazen 3D model s moţností natáčení 

a zvětšování. K prohlíţení modelu pak není potřebný ţádný specializovaný program. 

Všechny digitální výstupy se nacházejí na přiloţeném DVD. 

 
Obr. č. 6.12 3D model v prostředí Google Earth 
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7. Kontrola kvality modelu 

Kvalita modelu závisí na mnoţství parametrů. Ovlivní ji: 

 zkreslení objektivu a přesnost kalibrace fotokomory (určení prvků vnitřní 

orientace fotokomory), 

 vzdálenost snímkování objektu v souvislosti s ohniskovou vzdáleností 

pouţitého objektivu (konstanta fotokomory) a rozlišením digitálního 

fotoaparátu, 

 úhel protnutí os záběrů snímků 

 počet snímků, na kterých je identifikován vyhodnocený prvek, 

 přesnost orientace snímků (vnější orientace), 

 spolehlivost v označování bodů na snímcích (měření snímkových souřadnic). 

PhotoModeler nabízí nástroje na zkoumání kvality identifikace jednotlivých prvků, 

jejich určení polohy v prostoru, ale i statistické údaje pro posouzení celkové kvality 

zpracovaného modelu. Při zpracování modelu se vyhodnocují parametry podobně jako při 

určení kalibračních parametrů. Parametry přesnosti modelu určené programem jsou 

uvedeny v Tab. č. 7.1. 

Tab. č. 7.1 Parametre přesnosti modelu z protokolu programu PhotoModeler 

název parametru hodnota 

Objekt stavba detail okna detail dveří 

rezidua označování bodů [pixels] 

Maximum 2,169 3,178 2,300 

Maximum RMS 1,741 2,741 1,668 

Overall RMS 0,519 0,901 0,558 

Soudržnost bodu [m] 

Point Tightness Maximum 0,021 0,0034 0,0031 

Vektory odchylek bodů [mm] 

Maximum Vector Length 18,9 2,75 1,86 

Overall RMS Vector Length 3,98 1,47 0,90 

Celková chyba 

Total Error 0,499 0,906 0,598 

 

Posouzení kvality je realizováno porovnáním rozměrů vyhotoveného 3D modelu 

s reálnými rozměry objektu, získanými geodetickým zaměřením v terénu. Jsou porovnány 
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všechny kombinace vzdáleností mezi body zaměřenými geodeticky se vzdálenostmi mezi 

odpovídajícími body vytvořeného modelu. Mezi 62 body je porovnáno 1891 měřených 

vzdáleností. 

Charakteristikou přesnosti vytvořeného modelu je střední hodnota rozdílu 

vzdáleností: 

  (7.1) 

kde m je střední hodnota rozdílu,  je odchylka (rozdíl délky), n je počet měření. 

Výpočtem vyšla střední hodnota rozdílu vzdáleností m = 6,56 mm. 

Největší rozdíl vzdáleností mezi body č. 61 a 69 dosáhl hodnoty 34,3 mm, při 

vzájemné vzdálenosti bodů 17,5 m. Průměrná hodnota absolutní hodnoty rozdílu 

vzdáleností je 4,8 mm. 

Jelikoţ jsem model uvedl do měřítka a prostoru pomocí tří vlícovacích bodů, mohl 

jsem porovnat kvalitu umístění modelu v prostoru odchylkami polohy bodů modelu od 

bodů určených geodeticky. Polohu bodů jsem porovnal pomocí vzdáleností mezi 

odpovídajícími body. Poloha je porovnána u všech 62 bodů. Střední hodnota rozdílu 

vzdáleností polohy bodů je vypočtena podle vztahu (7.1). 

Výpočtem vyšla střední hodnota rozdílu polohy m = 9,81 mm. 

Největší rozdíl v poloze je u bodu č. 69, který dosáhl hodnoty 28,5 mm. 

Porovnání vzdáleností mezi body, polohy bodů a výpočet střední hodnoty je uveden 

v příloze č. 13. 

Porovnání je provedeno na referenčních bodech, které byly pouţity při orientaci 

snímků a téţ byly zaměřeny i geodeticky. Tyto body mají stejnou kvalitu 

fotogrammetrického vyhodnocení a představují kostru celého modelu. Je jimi 

charakterizován celkový výsledný tvar a rozměry vytvořeného modelu. 

Výsledky kontroly kvality nestanovují absolutní kvalitu vyhotoveného modelu, ale 

jsou porovnáním pouţitého fotogrammetrického vyhodnocení s geodetickým zaměřením. 

Z výsledků porovnání obou pouţitých metod je moţno povaţovat fotogrammetrické 

vyhodnocení za rovnocenné s provedeným geodetickým měřením. 
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8. Závěr 

Vyhotovil jsem 3D model evangelického kostela s jeho vizualizací v papírové formě 

i ve formě digitální. Vyuţil jsem na to metodu průsekové fotogrammetrie, geodetického 

měření a měření technologií GNSS. Snímkování objektu bylo realizováno digitálním 

neměřickým fotoaparátem. Na zpracování dat jsem pouţil programové vybavení 

PhotoModeler Scanner, Kokeš a Microstation. 

Úvodní část diplomové práce je věnována stručnému představení pouţitých metod na 

vyhotovení a zpracování vizualizace prostorového modelu. Větší část práce zabírá 

praktická realizace vyhotovení prostorového modelu metodou digitální fotogrammetrie. 

Na snímkování objektu k fotogrammetrickému vyhodnocení byla vyuţita moţnost 

programu PhotoModeler Scanner pracovat s nespecializovaným technickým vybavením. 

Pro tuto práci jsem jako neměřickou digitální kameru vybral digitální zrcadlový fotoaparát 

Canon 5D Mark II s objektivem EF17-40mm. Neměřická kamera byla pro tyto účely 

kalibrována na různých bodových kalibračních polích. Parametry výsledných hodnot prvků 

vnitřní orientace určené kalibracemi se od sebe lišily v hodnotách řádově tisícin milimetru. 

Jako nejvhodnější kalibrace pro vyhodnocení objektu kostela byla vybrána vícesnímková 

kalibrace (full field calibration).  

Podrobné vyhodnocení objektu bylo realizováno průsekovou fotogrammetrickou 

metodou. Vlícovací a referenční body modelu byly stabilizovány přirozenými body na 

fasádě kostela, protoţe kódové terče nebylo moţno na stavbu umístit. Zaměřeny byly 

geodeticky protínáním vpřed z úhlů totální stanicí Topcon GTS-212. K tomuto účelu bylo 

zaloţeno bodové pole okolo kostela tak, aby se dalo měřit na kaţdou stěnu kostela ze tří 

rajónů. Stabilizováno bylo osm rajonů. Měření bodového pole a vlícovacích bodů proběhlo 

současně. Určení bodového pole v systému JTSK03 a Bpv bylo zajištěno měřením 

technologií GNSS. Zpracování výsledků měření bylo provedeno v programu Kokeš 

a v tabulkovém výpočetním editoru. 

Vyhodnocení měřických snímků probíhalo v programu PhotoModeler Scanner.  

Výhodou pouţití fotoaparátu s vysokým rozlišením byly dobře rozlišitelné detaily 

fasády i na snímcích pořízených z větších vzdáleností. Rozměry a poloha modelu v terénu 

byly definovány pomocí tří souřadnic vybraných vlícovacích bodů. 

Pro účely vizualizace byl model upraven v programu MicroStation, kde byly 

doplněny fotogrammetricky nevyhodnocené chybějící prvky modelu. Po upravení 

texturovaných ploch byla vyhotovena vizualizace vytvořené prostorové scény. 
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Vytvořený prostorový model objektu bude slouţit jako zdokumentování současného 

stavu kostela. Proveden je v různých formátech digitální formy pro další moţnosti vyuţití. 

Můţe být umístěn na internetových stránkách pro propagační účely, prezentován 

v programu Google Earth a umístěn i do internetového katalogu 3D modelů. 

Po dohodě se sborovým farářem bude vyhotovená vizualizace prostorového modelu 

kostela slouţit k propagačním účelům na slavnost znovuvysvěcení kostela 29. září 2013 po 

rekonstrukci interiéru. 
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