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Abstrakt 

 

Práce se zabývá možnostmi sběru a zpracování podrobných 3D dat pro účely památkové 

péče. Teoretická část diplomové práce obsahuje informace týkající se bezkontaktních metod 

sběru podrobných 3D dat pro památkovou péči. Praktickou částí diplomové bylo vytvoření 

3D modelu zámku Kozel z fotogrammetrických dat a dat laserového skenování, přičemž 

vytvořené 3D modely byly porovnány. V rámci diplomové práce byl také navržen postup 

tvorby 3D modelu. 

 

Klíčová slova 

 

Pozemní fotogrammetrie, laserové skenování,  3D model, podrobná 3D data, památková 

péče. 

 

Abstract 

 

The thesis deals with possibilities of 3D detailed data collection and processing for purposes 

of monument preservation. Theoretical part of the thesis contains information about non-

contact methods of 3D detailed data collection for monument preservation. Practical part of 

the thesis contains creation of 3D model of the castle Kozel from photogrammetric data and 

from laserscanning data. Created 3D models were compared. The process of 3D model 

creation was suggested in the framework of the thesis, too.  

 

Key words 

 

Terrestrial photogrammetry, laser scanning, 3D model, 3D detailed data, monument 

preservation. 
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1 ÚVOD 

 

Péče státu o kulturní památky zahrnuje činnosti, opatření a rozhodnutí, kterými orgány a 

odborná organizace státní památkové péče v souladu se společenskými potřebami 

zabezpečují zachování, ochranu, zpřístupňování a vhodné společenské uplatnění kulturních 

památek [39]. Památková péče využívá moderní geodetické metody sběru a zpracování dat 

pro zmapování a zdokumentování kulturních památek. Výsledky jsou pak použity například 

pro účely rekonstrukce, či k propagaci památek. V poslední době je velmi oblíbená a 

používaná zejména vizualizace objektů pomocí tzv. 3D modelů. Tato moderní a atraktivní 

zobrazení objektů kromě jiného také vedou ke zvýšení zájmu o kulturní chráněné památky. 

 

Cílem diplomové práce je studie možností sběru a zpracování podrobných 3D dat pro 

účely památkové péče, zejména návrh postupu tvorby 3D modelu objektů památkové péče a 

vytvoření vektorového drátěného 3D modelu kaple státního zámku Kozel. Práce navazuje na 

diplomovou práci Stanislava Raucha, který se zabýval velkoměřítkovou prostorovou databází 

pro účely památkové péče také na příkladu objektu zámku Kozel, viz [25]. 

 

Zámek Kozel byl postaven na konci 18. století a nachází se v obci Šťáhlavy, nedaleko 

Plzně. Je to čtyřkřídlá přízemní budova kolem obdélníkového vnitřního nádvoří. Budova byla 

dle návrhu architekta Ignáce Palliardiho doplněna ještě o dvě dvojice staveb kapli s jízdárnou 

a lokajnu s konírnou. K tomuto klasicistnímu loveckému zámku patří také rozlehlý zámecký 

park [38]. Zámek Kozel, respektive jeho kastelán p. Karel Bobek, je průkopníkem moderního 

způsobu evidence nemovitého a movitého majetku památkové péče. Tato evidence spočívá 

v použití moderní technologie sběru prostorových dat a vytvoření prostorové databáze, ve 

které budou propojená prostorová a atributová data o mobiliáři. Výsledná geodatabáze by 

nejen měla evidovat majetek, ale také podporovat 3D vizualizaci, např. pro prezenční účely a 

být součástí bezpečnostního systému. 

 

Obsah práce je rozdělen do 4 kapitol. Kapitola č. 2 se věnuje bezkontaktním metodám 

sběru 3D podrobných dat – pozemní fotogrammetrií a laserového skenování. Je zde popsán 

vývoj a charakteristika obou metod. Kapitola č. 3 se zabývá vyhodnocením dat získaných 

z laserového skenování a fotogrammetricky. Jsou zde uvedeny a popsány softwary, které 

byly v rámci tvorby 3D modelu kaple zámku Kozel použity a zhodnocena práce v nich. 

Kapitola č. 4 obsahuje návrh postupu tvorby 3D modelu a popisuje jednotlivé etapy tvorby 3D 

modelu. V kapitole č. 5 jsou porovnány vytvořené 3D modely kaple z hlediska různých kritérií 

jako je časová náročnost, přesnost, složitost 3D modelu aj. 
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2 BEZKONTAKTNÍ METODY SB ĚRU DAT PRO PAMÁTKOVOU PÉ ČI 
 

V oblasti památkové péče jsou využívány následující typy prostorových dat:   

• architektonická data, 

• geodetická data, 

• data z laserového skenování. 

 

Architektonická data bývají zpravidla dvourozměrná a jejich využitím pro účely památkové 

péče se zabýval Bc. Tomáš Luňák, viz [15]. Tato práce se bude dále zabývat pouze 

podrobnými 3D daty pro památkovou péči, konkrétně daty získanými bezkontaktními 

metodami sběru - fotogrammetricky a laserovým skenováním. 

 

2.1 Fotogrammetrie 

 

2.1.1 Úvod do fotogrammetrie 

 

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. Fotogrammetrie je zdrojem primárních 

informací a její uplatnění je velmi široké. Bývá využívána nejen při mapování a v kartografii, 

ale také ve stavebnictví, lesnictví, vodním hospodářství, při těžbě surovin, pro účely 

památkové péče a v mnoha dalších odvětvích. Jako její produkty lze kromě map uvést také 

barevná ortofota, digitální model terénu a další. Jedním z důvodů, proč bývá 

upřednostňována před klasickými geodetickými metodami, je menší  časová a menší 

finanční náročnost, zejména při mapování většího území či složitých objektů. Její význam po 

přechodu na analytické a digitální metody velmi vzrostl díky snadnému transportu dat do 

dalších sytémů [31], [9], [18], [21]. 

 

Vývoj a historie fotogrammetrie je velmi bohatá. Teoretické počátky fotogrammetrie 

mají kořeny v době dávno před vynálezem samotné fotografie. Vzhledem k tomu, že snímky 

jsou v podstatě středovými průměty objektů měření a jejich proměřováním se fotogrammetrie 

zabývá, je možné za počátek fotogrammetrie považovat rok 1032. Tehdy arabský učenec Ibn 

Al Hasan Haitkam jako první popsal tzv. cameru obscuru. Tradiční fotogrammetrie však 

vychází z fotografického záznamu, který lze provádět buď analogově (světlocitlivá vrstva na 

filmu) nebo digitálně. Důležitým momentem v historii fotogrammetrie byl roku 1839 vynález 

fotografie. Vynálezci se jmenovali Daguerre a Nipce, autor názvu fotografie je J. Herschel. 
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Použití fotografických snímků pro měřické účely se poté uskutečnilo velmi záhy. Dalším 

velkým mezníkem v oblasti fotogrammetrie byl v 80. letech 20. století vznik prvních 

digitálních systémů a tedy vznik digitální fotogrammetrie. Bylo to možné díky revolučnímu 

rozvoji výpočetní techniky. Digitální kamery umožňují zjednodušené snímání obrazu a také 

zlevnění celého procesu. Výhodou digitální fotogrammetrie jsou snadné a moderní přenosy 

dat, dokonalé kopírování snímků pomocí scannerů, možnost geometrických a 

radiometrických korekcí, možnost předzpracování obrazů aj. Digitální fotogrammetrie navíc 

umožňuje používání některých metod, které zkvalitňují a urychlují práci - například 

automatické vyrovnávání barev ortofot, poloautomatické rozpoznávaní objektů na snímku, 

kombinování dat z letecké fotogrammetrie s daty jiných zdrojů (např. laserové skenování) 

atd. Rozvíjí se nejen softwarová část digitálních stanic, ale i hardware. Dokonce se již testují  

speciální obrazovky, které umožní stereoskopické vidění bez brýlí. Zatím posledním rysem 

fotogrammetrie je její splývání s dálkovým průzkumem Země (DPZ). Tohoto spojení je 

možné využít například v mapování. Díky novým technologiím snímacích zařízení, jejichž 

rozlišovací schopnost je dokonce jeden metr, je možné využít umělé družice i ve 

velkoměřítkovém mapování. Konvenční měřické filmové kamery jsou postupně nahrazovány 

skenujícími radiometry a také radarovými systémy SAR. Lze říci, že díky rozvoji výpočetní 

techniky a digitální technologie splývá fotogrammetrie, dálkový průzkum Země a interpretace 

leteckých a družicových snímků v novou vědu, která je velmi významným zdrojem dat a 

informací  pro geografické informační systémy (GIS) [18], [22].  

 

2.1.2 Rozdělení fotogrammetrie 

 

Během svého vývoje se fotogrammetrie dělila na různé typy dle různých kritérií – např. dle 

způsobu získání snímků či dle způsobu vyhodnocení snímků aj. Je důležité brát v potaz, že 

je fotogrammetrie v různých částech světa dělena odlišně. Klasický způsob dělení je 

fotogrammetrie pozemní a letecká. Technologicky se jedná o různé postupy a také označení 

souřadnicových os a úhlů je odlišné. V západních zemích se ovšem toto rozdělení na 

fotogrammetrii leteckou a pozemní nepoužívalo. Teorie byla odvozena pro fotogrammetrii 

leteckou a pozemní fotogrammetrie byla brána jako speciální příklad letecké fotogrammetrie. 

Nicméně v několika posledních letech se zejména rozvojem kvalitních digitálních fotoaparátů 

situace změnila – vznikají samostatné programy s vlastním značením či specializované 

moduly pro pozemní aplikace [18]. 

Fotogrammetrii lze dle  [18] rozdělit podle: 

� polohy stanoviska, 
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� počtu a konfigurace vyhodnocovaných snímků, 

� technologického způsobu zpracování, 

� typu výstupu. 

 

Dle polohy stanoviska se fotogrametrie podle  [18] dělí na pozemní, leteckou a 

družicovou. Pro účely památkové péče je nejvíce využívána fotogrammetrie pozemní, 

označována také jako terestická či blízká. Při této metodě je stanovisko zpravidla 

nepohyblivé, umístěné na Zemi. Její výhodou mimo jiné je, že při získávání snímků je možné 

přesně geodeticky určit souřadnice stanoviska. I proto je zpracování snímků získaných 

pozemní fotogrammetrií snazší. Nevýhodou terestické fotogrammetrie je, že se jednotlivé 

předměty měření mohou vzájemně zakrývat. Snímek pak obsahuje nevyhodnotitelné oblasti. 

Další nevýhodou je to, že přesnost měření v prostorové složce (vzdálenost k objektu) ubývá 

se čtvercem vzdálenosti. To je hlavní důvod, proč se pozemní fotogrammetrie používá 

zejména pro fotografování objektů, které se nachází přibližně ve stejné vzdálenosti – např. 

strmé břehy říčních koryt, stěny lomů, skály apod. Objekty pozemní fotogrammetrie pro účely 

památkové péče jsou například fasády domů, sochy, bisty, archeologické nálezy aj [18], viz 

obrázek č. 1 a 2. Pozemní fotogrammetrii lze využít pro zaměřování exteriérů i interiérů. 

 

 

 

Obr. 1 Fotografie Vladislavského sálu  [36] 
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Obr. 2 Fotogrammetrické zaměření fresek ve Svatováclavské kapli v chrámu sv. Víta 

na Pražském hradě [3] 

 

V případě letecké fotogrammetrie je stanovisko a potřebné příslušenství pro pořízení 

leteckého měřického snímku umístěno v letadle. Na takovém snímku  je možné zobrazit 

území o značné rozloze, což je bezesporu jeho velkou výhodou. Nevýhodou je, že nelze 

zpravidla dostatečně přesně určit prostorovou polohu snímku v okamžiku jeho pořízení. 

Proto je i zpracování složitější než při fotogrammetrii pozemní. Vzdálenost od místa 

fotografování k objektům je přibližně stejná (pořizování kolmých snímků) a  proto je přibližně 

stejná i přesnost vyhodnocení. Velkým pokrokem posledních let je zařízení GPS/IMU, díky 

němuž lze určit prvky vnější orientace jednotlivých snímků již při letu. Pro účely památkové 

péče lze leteckou fotogrammetrii použít např. při mapování větších areálů jako je rozlehlý 

zámecký park aj., nikoliv však pro mapování podrobných 3D bodů.  Ačkoliv družicová 

fotogrammetrie dosáhla v posledních letech velkého pokroku co se týče rozlišení (lepší než 

1m), pro účely památkové péče se nevyužívá [18]. 

 

Dle počtu vyhodnocovaných snímků se fotogrammetrie dle [18] dělí na 

jednosnímkovou a vícesnímkovou. V případě jednosnímkové fotogrammetrie je využíváno 

pouze samostatného měřického snímku. Na jednom snímku však lze měřit pouze rovinné 

souřadnice, a proto lze pomocí jednosnímkové fotogrammetrie určit opět jen rovinné 

souřadnice předmětu měření. Tato metoda fotogrammetrie je používána jen tehdy, pokud je 

předmět měření rovinný či blízký rovině. Vztah, který popisuje řešení jednosnímkové 

fotogrammetrie, je vyjádřen projektivní transformací a je nazýván kolineace. V rámci 

pozemní fotogrammetrie je tato jednosnímková metoda využívána například pro tvorbu 

fotoplánů rovinných objektů – nepříliš členěné fasády domů apod. V letecké fotogrammetrii 

lze jednosnímkovou fotogrammetrii použít například pro získání polohopisné složky mapy 

rovinatého území. V případě členitého území tuto metodu nelze použít, protože dochází k 

radiálním posunům jednotlivých objektů, což znemožňuje přesné vyhodnocení [18]. 
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Vícesnímková fotogrammetrie je využívána k 3D zpracování, k čemuž jsou třeba 

alespoň 2 vzájemně se překrývající snímky (zpravidla 60% překryt). Z jednoho snímku je 

totiž možné určit pouze 2D souřadnice,  a proto je třeba pro přechod na 3D souřadnice další 

snímek. K vypočtení prostorové 3D polohy předmětu měření je třeba, aby byl předmět 

zobrazen na obou snímcích. Prostorová 3D poloha předmětu se pak vypočte ze snímkových 

souřadnic objektu. K vyhodnocení objektu pomocí více snímků lze využít tzv. 

stereofotogrammetrii, kdy se využívá tzv. stereoskopického vjemu nebo vícesnímkové 

protínání zpět, pokud jsou osy záběru navzájem konvergentní [18]. 

 

Dle způsobu zpracování snímků, tedy způsobu převodu snímkových souřadnic na 

souřadnice prostorové, lze fotogrammetrii dle [18] rozdělit na analogové metody, analytické 

metody a digitální metody. Při analogovém vyhodnocení snímků byly používány složité, 

avšak přesné analogové stroje. Při této metodě se mechanicky, opticky nebo kombinací 

obou způsobů vytvářel analogický stav jako při vlastním snímkování. Tento způsob 

vyhodnocování měřických snímků se však již nepoužívá. S rozvojem výpočetní techniky byl 

analogový způsob vyhodnocování snímků nahrazen metodami analytickými a digitálními 

[18]. 

 

Analytické vyhodnocení obsahu snímku používá pro převod snímkových souřadnic do 

geodetického souřadnicového systému prostorovou transformaci. Snímkové souřadnice jsou 

měřeny na tzv. komparátorech a transformace je řešena na počítači. Touto metodou je 

možné zpracovat snímky pořízené různými komorami i snímky libovolně stočené. Analytické 

vyhodnocovací stroje využívají pro vyhodnocení měřických snímků konstrukce 

stereokomparátorů ve spojení s počítačem. Vyhodnocení probíhá na originálních snímcích, 

přičemž nejprve je třeba provést orientace snímků a poté jsou vypočteny transformační klíče. 

Operátor ovládá tzv. modelové souřadnice. Z těchto souřadnic se počítají souřadnice 

snímkové, na které se stroj za podmínky stereovidění automaticky nastaví. Zároveň se také 

vypočtou i geodetické souřadnice snímaných bodů [18]. 

 

V posledních letech se velmi rozvíjí metody digitální. Tyto technologie využívají digitální 

obraz a pro převod snímkových souřadnic na souřadnice geodetické je také využíváno 

prostorové transformace, která je rovněž řešena na počítači. Snímkové souřadnice jsou 

měřeny přímo na obrazovce [18]. 
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Dle typu výstupu lze podle [18] fotogrammetrické metody rozdělit na grafické či číselné. 

Při grafické metodě je výsledek vyhodnocení snímků  graficky zaznamenán na kreslícím 

stole připojeném k vyhodnocovacímu stroji. Tato metoda je však zastaralá a dnes se již 

nepoužívá. Dnešní způsob vyhodnocení je založen na automatické registraci souřadnic 

jednotlivých vyhodnocovaných bodů do paměti počítače či na jiné datové médium. Tyto 

zaregistrované souřadnice jsou pak dále zpracovávány do té podoby, kterou si přeje 

zadavatel zakázky. Výsledky jsou v podobě vektorů (body, linie, polygony, plochy, atributy) či 

v podobě rastrové. Výhodou numerického výstupu je jeho přenositelnost, ukládání, možná 

editace apod. [18]. 

 

2.1.3 Souřadnicové systémy ve fotogrammetrii 

 

Tato kapitola bude věnována souřadnicovým soustavám, které se užívají ve fotogrammetrii. 

Kapitola je převzata z bakalářské práce, viz [9]. Také zde budou uvedeny transformační 

postupy mezi jednotlivými soustavami. Symbolika soustav souřadnic pro leteckou a pozemní 

fotogrammetrii se z historických důvodů nepatrně liší, ačkoliv z matematického hlediska se 

jedná o stále tutéž soustavu. Proto některá zahraniční odborná  literatura nerozlišuje 

souřadnicové soustavy v letecké a pozemní fotogrammetrii a používá stejnou symboliku [17], 

viz tabulka č. 1 

 

Obecně se užívají ve fotogrammetrii dva typy souřadnicových systémů: hlavní 

souřadnicové systémy a vedlejší souřadnicové systémy. Do  první skupiny patří systém 

snímkových souřadnic, systém modelových souřadnic a systém geodetických souřadnic. 

Mezi pomocné systémy patří systém fiktivních snímkových souřadnic a systém snímkových 

souřadnic přesně svislého snímku [17].  

 

Volba souřadnicových systémů v letecké  fotogrammetrii 

 

Při definování modelových systémů a odvozování dalších vztahů je vhodné držet se 

doporučení Mezinárodní společnosti pro fotogrammetrii a DPZ (ISPRS – International 

Society for Photogrammetry and Remote Sensing), které je založeno na principech letecké 

fotogrammetrie [19]. 

 

• osa (X) je položena přibližně do směru letu, kladná osa (Z) směřuje k zenitu, 

• kladný směr rotací je volen ve směru chodu hodinových ručiček, 
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• primární je osa (X), sekundární (Y) a terciální (Z),  

• počátek modelové souřadnicové  soustavy je umístěn v ose záběru levého snímku 

stereodvojice. 

 

 

 

Obr. 3 Souřadnicové soustavy v letecké fotogrammetrii  [31] 

 

Volba souřadnicových systémů v pozemní  fotogrammetrii 

 

Pro prostorové vyhodnocení se v pozemní fotogrammetrii používá stejný systém jako 

v letecké fotogrammetrii, osy (X), (Y) jsou polohopisné a osa (Z) je vertikální. Je zde však 

rozdíl v prostorové složce. V  letecké fotogrammetrii se totiž jako prostorová složka  používá 

osa (Z). V pozemní fotogrammetrii se však jako prostorová složka používá osa (Y) [18] .  

 

 

 

Obr. 4 Souřadnicové soustavy v pozemní fotogrammetrii [31] 
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Obecně lze říci, že co se týče pojmenování jednotlivých souřadnic, záleží pouze 

na dohodě. Jak bylo již zmíněno, ve světové literatuře se rozdíly v symbolice pro pozemní či 

leteckou fotogrammetrii nedělají. Hlavním důvodem jsou pro obě metody stejné způsoby 

vyhodnocení snímků na moderních přístrojích. Prostorová souřadnice (z) se vždy volí ve 

směru fotografování, a proto je u pozemní fotogrammetrie potřeba provést ve výsledcích 

transformaci (y ↔ z). Dalším důvodem je používání réseau komor, kterými se pořizují snímky 

pozemní i letecké a dále zavedení analytických metod, kdy lze vyhodnotit také snímky šikmé 

z letadla, vrtulníku, plošiny nebo třeba z vysoké budovy (v tom případě se nejedná o snímky 

svislé ani ne o snímky „klasicky“ pozemní) [18]. 

 

Srovnání pojmenování os souřadnicových systémů je zřejmé z tabulky 1. 

 

Tabulka 1: Obvyklé označení os souřadnicových systémů ve fotogrammetrii 

 Tradi ční pojmenování 
sou řadnicových os 

Obecné pojmenování 
sou řadnicových os 

 Letecká 
fotogrammetrie 

Pozemní 
fotogrammetrie 

Letecká 
fotogrammetrie 

Pozemní 
fotogrammetrie 

Rovinné 
snímkové souř. 

x´, y´ x´, z´ x´, y´ x´, y´ 
Prostorová 
složka 

(z) (y) (z) (z) 
 

V následujícím textu bude pro označení souřadnicových os použito obecného pojmenování, 

viz tabulka č. 1. 

 

Hlavní souřadnicové systémy 

 

Soustava geodetická 

 

Souřadnice se označují x, y a z. Je to výsledná souřadnicová soustava objektu, geodetický 

(referenční) systém. Souřadnice x0, y0, z0,  jsou souřadnice středu promítání levého snímku 

(vstupní pupily) [19]. 

 

Soustava modelových souřadnic 

 

Souřadnice se označují (x), (y) a (z). Jedná se o soustavu popisující model. Osy a jejich 

směr i orientace se volí dle doporučení ISPRS nebo přibližně shodně s výsledným 

geodetickým  souřadným systémem. Souřadnice (x0), (y0), (z0)  jsou modelové souřadnice 

středu promítání levého snímku (vstupní pupily) [19]. 
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Soustava snímkových souřadnic 

 

Souřadnice se označují x´, y´, (z´= -f) pro levý snímek a x´´, y´´, (z´´= -f) pro pravý snímek, 

popřípadě tradiční pojmenování x´, z´, (y´= -f) pro levý snímek a x´´, z´´, (y´´= -f) pro pravý 

snímek. Snímkové souřadnice jsou definovány takto [18]: počátek souřadnicové soustavy (tj. 

odkud se na snímku měří) je umístěn z hlediska měření do středu snímku M´, který je dán 

spojnicí rámových značek zobrazených na snímku (proto se hovoří o snímkových 

souřadnicích). Přitom je však třeba měřit snímkové souřadnice od hlavního bodu H´ . Pokud 

tedy není H´= M´, je nutno zavádět opravy o posun počátku souřadné soustavy (H´ má 

souřadnice x´o, y´o  nebo dx´,dy´, případně x´o, z´o  nebo dx´,dz´). Osa x´ je položena mezi 

rámové značky ve směru ke středům sousedních snímků, osa y´ (případně z´) leží kolmo na 

osu x´ v rovině snímku v matematickém smyslu; systém bývá z matematických důvodů 

doplněn o osu z´ (případně y´) s kladnou orientací vpřed do předmětového prostoru (platí: 

z´= -f, případně y´= -f) [19]. 

 

Výsledný tvar snímkových souřadnic pro obecný bod pak bude: 
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kde x0´, y0´ jsou souřadnice hlavního snímkového bodu a ∆x´, ∆y´ jsou opravy o distorzi 

objektivu [19]. 

 

Pomocné souřadnicové systémy 

 

Soustava fiktivního snímku  

 

Souřadnice se označují x´f, y´f a z´f pro levý snímek, nebo x´´f, y´´f a z´´f pro pravý snímek. Je 

to soustava fiktivního svislého snímku, kde každému bodu odpovídá i jiná obrazová 

vzdálenost z´f vzniklá z obecného snímku. Slouží jako pomocná soustava při převodu 

ze soustavy snímkových souřadnic do soustavy modelových souřadnic [18]. 

 

Soustava svislého snímku 

 

Souřadnice se označují x´s, y´s a z´s pro levý snímek, nebo x´´s, y´´s a z´´s pro pravý snímek. 

Je to soustava přesně svislého snímku, kde mají všechny body stejnou obrazovou 
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vzdálenost rovnající se konstantě komory f (platí z´s = -f). Tato soustava se užívá při starším 

postupu převodu systémů souřadnic v letecké fotogrammetrii [18]. 

 

Vztahy mezi souřadnicovými soustavami 

 

Metodu převodu snímkových souřadnic na geodetické souřadnice lze zapsat např. 

následujícím symbolickým zápisem: x´, y´, z´→ x´f, y´f, z´f → (x), (y), (z) → x, y, z . Jedná se 

o  postupný převod ze snímkových souřadnic, přes souřadnice fiktivního snímku a modelové 

souřadnice na souřadnice geodetické. Druhou možností je převést snímkové souřadnice na 

geodetické přímo. Symbolickým zápisem by se tento převod vyjádřil takto : x´, y´, z´ → x, y, z  

[18], [19]. 

 

Postupný převod  

 

Jak je z výše uvedeného symbolického zápisu patrné, jedná se o zobrazení jednoho 

systému do druhého. Proto je nutné definovat matici zobrazení, kterou je matice rotace. 

Nejprve se převedou  snímkové souřadnice do souřadnic fiktivních [18]: 
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,matice R je ortogonální, a proto platí R-1 = RT [18].                             

(3)  

 

Platí podobnost [18]: 
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Dosazením z (1) do (2) se získá tzv. kolineární vztah [18]: 
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Dále  lze pomocí vztahů (4) vyjádřit modelové souřadnice [18]: 
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Modelové souřadnice (x), (y), (z) se převedou do zadaného geodetického souřadnicového 

systému x, y, z opět pravoúhlou prostorovou podobnostní transformací závislou na matici 

prostorové rotace R1 , která má obdobný tvar jako matice R ze vzorce č. (2) [33]:  
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kde k je měřítkový součinitel, skalár vyjadřující změnu měřítka modelu a ∆x, ∆y, ∆z je posun 

modelu do geodetických souřadnic [33]. 

 

Obdobným způsobem jako modelové souřadnice se dají inverzně vyjádřit snímkové 

souřadnice. Toto vyjádření je výhodnější, protože lze dle potřeby přiřadit opravy snímkovým 

souřadnicím a vztah linearizovat [18]: 
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          Přímý vztah mezi snímkovými a geodetickými souřadnicemi 

 

Tohoto vztahu se užívá v moderní fotogrammetrii. Systém modelových souřadnic je 

v kolineárním vztahu  se systémem snímkových souřadnic. Kolineární vztah je definován 

takto [19]: 

 



 23 

( ) ( )
( ) ( ) ,

´´

0

00

zz

xx

f

xx

−
−

=
−
−

   
( ) ( )
( ) ( )0

00´´

zz

yy

f

yy

−
−

=
−
−

                                                                             (9) 

Systém modelových souřadnic je pak možno převést rotacemi kolem tří os na systém 

geodetický [19]: 
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Dosazením (10) do (9) lze tedy získat přímý vztah mezi snímkovými a geodetickými 

souřadnicemi [19]: 
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K uvedeným vztahům lze dojít i jinou úvahou: snímkové souřadnice se pootočí, měřítkově 

upraví a posunou (rotace, úprava měřítka, translace). Tím se získají požadované geodetické 

souřadnice [19]: 
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kde R je matice rotace, m je měřítkové číslo a 
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 představuje posun od počátku  

geodetické  soustavy do polohy vstupní pupily [19]. 
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Dále pak [19]: 

 

( ) ( )( )fryyrxxrmxx ⋅−−⋅+−⋅⋅+= 130120110 ´´´´  

( ) ( )( )fryyrxxrmyy ⋅−−⋅+−⋅⋅+= 230220210 ´´´´  

( ) ( )( )fryyrxxrmzz ⋅−−⋅+−⋅⋅+= 330320310 ´´´´                                                                   (14) 

 

Nyní se z třetí rovnice v (14) vyjádří měřítko m a dosadí se do rovnice první a druhé [19]: 

 

( ) ( ) fryyrxxr

zz
m

⋅−−⋅+−⋅
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=
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0

´´´´                                                                                (15) 

 

Po dosazení je pak dle [19]: 
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Po inverzi vztahu (16) se získá rovnice (12), kterou lze využít při odvození dalších vztahů 

[19]. 

 

Souřadnice pixelů 

 

Moderní fotogrammetrie využívá technologie digitálního záznamu obrazu. Digitální obraz je 

obrazová informace převedená do číslicové formy. Digitální obraz a jeho zpracování má 

mnoho výhod, mezi které patří: snadný přenos dat, dokonalé kopírování snímků, existence 

citlivějších snímačů, snadné odstranění šumu, možnost automatického zpracování a další. V 

digitálním snímku je základní jednotkou obrazu tzv. pixel (z angl. picture element). Jedná se 

o jistou geometrickou rozlišovací schopnost , element, který nebude dále dělitelný a se 

kterým se bude pracovat. Jednotlivé pixely nabývají určité hodnoty, které jsou dány 

technickými možnosti počítače. Výsledný digitální obraz tedy skládá z na sebe navazujících 

pixelů nabývajících určitých kódových hodnot, jako je například odrazivost vyjádřená číslem 

převedená na stupeň šedi. V případě, že je velikost jednotlivých pixelů dostatečně malá, 

obraz složený z pixelů lidskému oku splývá v plynulý obraz. Informaci, která je obsažena 

v obrazu, je třeba zapsat matematicky. Proto je třeba definovat souřadnicový systém a v něm 
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obrazovou funkci. Tato obrazová funkce jednoznačně definuje hodnotu pixelu pro dané x a y. 

Obvykle je používána souřadnicová soustava P, L (pixel, line) – tedy sloupec, řádka 

(popřípadě opačně). Tato souřadnicová soustava určuje polohu pixelu v obraze. V případě, 

že je známa i skutečná velikost pixelu v metrech, je možné u georeferencovaného obrazu 

snadno přejít na souřadnice absolutní [17]. 

 

Pixely mají celočíselnou pozici a nabývají diskrétních hodnot. Proto nelze pro popis 

obrazu užít spojitou funkci. Obraz má charakter matice, která je tvořena pixely (m řádek a n 

sloupců), přičemž kódová hodnota jednotlivého pixelu je hodnota prvku matice [17]. 

[ ] ( )jifjiP ,, = ,                                                                                                                    (17) 

kde f(i, j) je hodnota obrazové funkce v i-tém řádku a j-tém sloupci, viz obrázek č. 5. 

 

Obr. 5 Matematická prezentace digitálního obrazu jako matice [17] 

 

Je důležité si uvědomit, že pixel má konečnou velikost a zaujímá určitou plochu. Proto 

zejména v projektech vyžadujících vysokou přesnost je třeba uvažovat také o souřadnicích 

uvnitř pixelu, např. určení polohy bodu či  např. zpřesnění polohy přibližně určeného 

vlícovacího bodu. K určení souřadnic uvnitř pixelu jsou využívány následující postupy [21]: 

 

Pro přesné odečtení např. polohy rámové značky či vlícovacího bodu je možné 

automaticky přesně lokalizovat obrazové funkce na základě vypočteného maxima či minima. 

V okolí přibližné polohy je hledán extrém obrazové funkce s tím, že pro upřesnění polohy 

uvnitř nalezeného pixelu s extrémní hodnotou je vypočten statisticky nejpravděpodobnější 
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střed objektu. Tento střed je spočten na základě lokálního proložení okolních hodnot pixelů 

vhodnou funkcí [21]. 

 

Dalším způsobem je vyhledat střed objektu vlícováním  obrazu předmětu na vzor - 

např. vzorovou rámovou značku. V tomto případě se využívá metoda nejmenších čtverců 

(MNČ). Vztahy mezi obrazem a vzorem jsou vyjádřeny v rovnicích č. (18), (19) a (20), 

přičemž předpokladem je, že poloha středu obrazu B se od vzoru A liší o posun (a1, a2) [21]: 

 

( ) ( )1axpxp AB +=  

( ) ( )2aypyp AB +=                                                                                                               (18) 

    

Obrazu B jsou přidány opravy a vzoru A přiřazeny korekce a3 – a6 [21]: 

 

( ) ( ) 531 aaaxpxpv ABx ++=+  

( ) ( ) 642 aaaypypv ABy ++=+                                                                                            (19) 

 

V případě, že a1 a a2 jsou malá, je možné napsat přímo rovnice oprav [21]: 

( ) ( ) ( ) 5133 ´ axaapxapxpv AABx +⋅+⋅=+  

( ) ( ) ( ) 6244 ´ axaapyapypv AABy +⋅+⋅=+                                                                            (20) 

Substitucí 113 baa =⋅  a 224 baa =⋅  lze pak získat linearizované rovnice pro vyrovnání 

metodou MNČ dle zprostředkujících. Hodnoty pA a pB jsou stupně šedi odpovídajícího si 

pixelu v obrazu a vzoru. Členy pA´ jsou derivace ve směru jednotlivých os (sklon 

šedotónových profilů), které se nahrazují diferencemi [21]. 

Toutu subpixelovou transformací lze získat souřadnice středu objektu s přesností až o řád 

lepší, než je velikost pixelu [21]. 

  

2.1.4 Vyhodnocení fotogrammetrických snímk ů 

 

V této kapitole budou popsány možné způsoby vyhodnocení digitálních snímků získaných 

pozemní fotogrammetrií – jednosnímková digitální fotogrammetrie, průseková digitální 
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fotogrammetrie a stereoskopické vyhodnocení snímků. Nejprve však budou vysvětleny 

pojmy související s touto problematikou - vlícovací body a stereodvojice, z [9]. 

Vlícovací body jsou v terénu a na měřických snímcích jednoznačně identifikovatelné 

body, které jsou dosud ve fotogrammetrii nezbytné pro  určení prvků vnější orientace. Jsou 

tedy nutnou součástí měřického projektu v letecké i pozemní fotogrammetrii. Používají se 

nejen  pro určení prvků vnější orientace, ale i pro transformaci do geodetického systému 

nebo pro určení měřítka. Také je lze využít jako kontrolní body pro prověření správnosti 

provedení fotografických a měřických prací v území, pro správnost vyhodnocení měřických 

snímků v laboratoři a správný justážní stav použitých přístrojů. Vlícovací body musí mít 

známé geodetické souřadnice. Ty se zpravidla určují geodetickým měřením. Výšky se určují 

trigonometricky nebo nivelací [18], [17], [32]. 

 

Je žádoucí, aby vlícovací body byly zřetelně identifikovatelné na měřických snímcích. 

Z tohoto důvodu je často nutné provést signalizaci těchto bodů v terénu. Vlícovací body  

mohou být i přirozeně signalizované (například rohy domů, výrazné výčnělky na fasádě, 

výstupky na soše apod.). Nevýrazné body se musí signalizovat uměle. K signalizaci se 

používají záměrné terče. Pro přesné práce jsou velmi vhodné kruhové signály, které se 

skládají z černobílých mezikruží, při mapování stavebních objektů se používají reflexní 

samolepící terčíky. Barva signálů musí být dostatečně kontrastní vzhledem k okolí. Obecně 

platí, že vlícovací bod bude na snímku dobře identifikovatelný v případě, že je pouhým okem 

viditelný ze místa fotografování. Obzvlášť volba vlícovacích bodů při fotogrammetrických 

prácích uvnitř stavebních objektů a také při umělém osvětlení je složitá. Velikost terče se 

určuje v závislosti na měřítkovém čísle snímku a na průměru měřické značky  

vyhodnocovacího přístroje. Obraz signálu na snímku by měl být nepatrně větší  než průměr 

měřické značky. U vyhodnocovacích strojů jsou často používány kruhové měřické  značky o 

průměru 0,04 mm až 0,06 mm [18], [17], [32]. 

 

Při rozmisťování vlícovacích bodů je třeba uvážit, pro jakou metodu a s jakým 

požadavkem na přesnost se počítá. Vždy se zaměřuje nadbytečný počet vlícovacích bodů. 

Je to z důvodu kontroly a vyrovnání. Je totiž možné, že některé vlícovací body budou 

vykazovat větší odchylky nebo nebudou vhodné, i přes snahu jejich nejlepšího umístění. Při 

dostatečném počtu dalších kvalitních vlícovacích bodů lze pak tyto nevhodné body vypustit. 

Je vhodné rozmisťovat vlícovací body tak, aby ohraničily zájmový prostor 

stereofotogrammetrické dvojice snímků, a to v rovině vertikální i horizontální. Také je vhodné 

je umístit do překrytových částí se sousedními snímky. Tím se zmenší celkový počet 

potřebných vlícovacích bodů, i počet potřebných geodetických zaměření těchto bodů, i když 

v dnešní době elektronických totálních stanic a aparatur GPS není zaměření většího počtu 
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vlícovacích bodů nijak obtížné a pracné. V analytické a digitální fotogrammetrii se běžně 

užívá více vlícovacích bodů, než je nutné. Vzhledem k použité počítačové technologii zde 

totiž nejsou žádné výpočetní problémy [18], [19]. 

 

Tzv. stereodvojice je dvojice měřických snímků specifických vlastností. V případě, že je 

na každém jednotlivém měřickém snímku této dvojice zobrazen identický bod, v prostoru  

překrytu těchto snímků, který je volen alespoň 60%, vyvolá binokulární pozorování této 

dvojice snímků tzv. stereoskopický vjem. Ten umožňuje člověku vnímat a určovat relativní 

vzdálenost předmětů. Základem stereoskopického vjemu je správná a současná akomodace 

a konvergence očí. Zdravý člověk je obdařen přirozeným stereoskopickým viděním, které je 

založeno na současném pozorování předmětu oběma očima, přičemž mezi nimi je jistá 

horizontální vzdálenost (tzv. oční základna). Ve fotogrammetrii se však užívá 

stereoskopického vjemu umělého. K tomu jsou zapotřebí speciální pomůcky, jako například 

stereoskop, anaglyfické brýle, polarizační brýle nebo brýle s tekutými krystaly. Přirozené 

stereoskopické pozorování okolní reality očima se tak nahradí pozorováním speciálně 

provedených fotografických snímků stejného objektu. Tím se získá stejný stereoskopický 

vjem jako při pozorování skutečného objektu s plasticitou  tolikrát větší, kolikrát delší je 

skutečná základna fotografování vzhledem k oční základně [17].  

 

Jednosnímková fotogrammetrie 

 

Jednosnímková fotogrammetrie je definována vztahem mezi dvěma rovinami, což je nutné si 

uvědomit již při volbě vlícovacích bodů a následně i při vyhodnocení. V případě, že je osa 

záběru kolmá k rovině objektu, je vztah mezi objektem a snímkem jednoduchý a obraz se liší 

pouze měřítkem. Pro ideální geometrický vztah mezi dvěma rovinami platí tzv. Pappova 

věta, která je vyjádřena rovnicí (21) a viz obr. č. 6 [18]. 
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Obr. 6 Pappova věta [18] 

 

V praxi však snímek většinou přesně svislý není. Měřítko ve snímku je tedy proměnné 

s polohou na snímku z důvodu proměnné vzdálenosti k jednotlivým bodům a dochází 

k perspektivnímu pohledu. Také žádný objekt není přesně rovinný, což má za následek 

radiální posuny podrobných bodů v závislosti na jejich prostorovém rozložení. Tento 

skutečný stav je matematicky popsán tzv. kolineární transformací (projektivní), viz rovnice 

(22) [18], [21]. 
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Y ,                                                                                                          (22) 

kde X, Y jsou souřadnice geodetické a x,y jsou souřadnice snímkové. 

 

Neznámé ai, bi, ci lze vypočítat na základě alespoň 4 vlícovacích bodů. Vlícovací body by 

měly být voleny  rovnoměrně po objektu a musí ležet v základní rovině vyhodnocovaného 

objektu. Vzhledem k tomu, že při použití jednosnímkové fotogrammetrie není k dispozici 

žádná kontrola a kolineární transformace je schopna transformovat obraz na libovolné 4 

body, může být výsledný obraz deformovaný, na což je třeba dát pozor. Při použití 

jednosnímkové fotogrammetrie není vhodné zaměřovat objekt příliš hloubkově členitý, jako 

např. domy s balkony, vyčnívající schodiště aj, protože by se projevil rozdíl mezi středovým 
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průmětem snímku a pravoúhlým průmětem. To by způsobilo velké radiální posuny 

podrobných bodů ∆r ´´, viz rovnice (23) [18]. 

Fmrr ⋅∆=∆ ´´
,      ,

´

f

r

y

r =
∆
∆

    
Fmf

ry
r

⋅
⋅∆=∆

´
´´

,                                                                     (23) 

kde mF je měřítkové číslo fotoplánu. 

Hloubkové členění objektu nesmí být větší než ∆y [18]:  

,
´

´
max

max
r

rmf
y F ∆⋅⋅

=∆                                                                                                          (24) 

kde 
´
maxr∆  je požadavek maximálních rozdílů  ve fotoplánu (dáno předem). 

Z rovnice (23) je zřejmé, že výběr komory je také velmi důležitý. Také je patrné, že zkreslení 

způsobené radiálním posunem bodů roste směrem od středu snímku. Proto by větší 

výstupky měly být umísťovány do středu snímku. V případě, že rozdíly v souřadnici y 

přesahují stanovenou mez, je možné objekt překreslit po vrstvách, popřípadě použít 

stereoskopickou metodu, viz stereoskopické vyhodnocení [18]. 

 

Jednosnímková fotogrammetrie má pro účely památkové péče uplatnění při tvorbě 

fotoplánů nepříliš hloubkově členitých objektů – např. fasád domů, také při tvorbě fotoplánů 

fresek, archeologických nalezišť apod. [18]. 

 

Průseková fotogrammetrie 

 

Průseková fotogrammetrie patří mezi nejstarší fotogrammetrické metody, avšak nyní díky 

digitálním technologiím a s nimi souvisejícím snadným zpracováním opět nabývá na 

významu. V principu se jedná o protínání vpřed z úhlů řešené pomocí měřických snímků. 

Počet snímků vychází z velikosti a složitosti objektu a požadované výsledné přesnosti 

vyhodnocení. K vyhodnocení s kontrolou je třeba alespoň tří měřických snímků, jinak postačí 

snímky dva. Na měřeném objektu je třeba také zaměřit vlícovací (6 - 8 bodů pro model) a 

spojovací body, stanoviska kamery je možné volit libovolně. Vyhodnocování snímků spočívá 

v obnovení situace při měření a nalezení transformačního vztahu mezi snímkovými 

souřadnicemi a souřadnicemi objektu tak, aby bodu zaměřenému na snímcích odpovídal 

právě jeden bod předmětu ve zvolené souřadnicové soustavě. Zpřesnění polohy určovaných 

snímků lze docílit větším počtem pořízených snímků [18], [21]. 
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Výpočet probíhá na bázi základních fotogrammetrických rovnic [21]: 
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kde 
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R  je matice prostorové rotace, x, y, z jsou geodetické souřadnice bodů, x0, 

y0, z0 jsou souřadnice projekčního centra x´, z ´, (-f) jsou měřené snímkové souřadnice 

(označení pro pozemní fotogrammetrii) a x0´, z0 ´ jsou souřadnice hlavního bodu. Výpočet 

neznámých pro každý snímek je prováděn iterací pomocí souřadnic známých vlícovacích 

bodů. Před výpočtem je tedy potřeba znát přibližné hodnoty neznámých. Ve výrazech se 

objevuje i oprava o radiální distorzi. K celkovému výpočtu se využívá blokové vyrovnání, viz 

rovnice (26). Po vyrovnání je potřeba vztah linearizovat a převést na rovnice oprav a systém 

normálních rovnic [18]. 
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Stereoskopické vyhodnocení 

 

Vyhodnocení pozemních snímků lze stereoskopicky provést analogovým, analytickým i 

digitálním způsobem. Vzhledem k dnešním požadavkům digitální formy dat zde bude 

popsána digitální metoda stereovyhodnocení pozemních snímků. Postup vyhodnocení se 

skládá z orientace snímkové dvojice a následně podrobného vyhodnocení [18]. 

 

Při orientaci snímkové dvojice je třeba provést vnitřní a vnější orientaci. Když jsou 

prvky vnitřní orientace známy dostatečně přesně, je vnitřní orientace jednoduchá. Poloha 

rámových značek může být určena automaticky či kurzorem na monitoru v souřadnicích P, L 

(pixel, line). Poté je třeba provést afinní transformaci obrazu na dané souřadnice rámových 

značek. Průsečík rámových značek je středem snímku (označený M´), který se při běžné 
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přesnosti pokládá za hlavní snímkový bod (označený H´). V případě subpixelových souřadnic 

je poloha hlavního bodu zaváděna klasickým způsobem jako dx´ a dy ´. V případě použití 

primárního digitálního snímku se místo rámových značek užívají rohové pixely, které jsou 

polohově neměnné [21]. 

 

Obr. 7 Vnitřní orientace pro digitální snímek [21] 

 

Vnější orientace digitálních snímků se provede metodou početního určení prvků vnější 

orientace, kdy se pro každý snímek určí neznámé X0, Y0, Z0 (souřadnice středu vstupní 

pupily) a ω, φ, κ (sklony). Je možné použít postupnou orientaci, kdy je prováděna vnitřní 

orientace, relativní orientace a absolutní orientace, nebo použít metodu komplexního řešení. 

Tato metoda určí neznámé orientační parametry na základě vlícovacích bodů a vztahu (27) 

[21]: 
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Aby bylo možné území na digitálních snímcích pozorovat stereoskopicky, je potřeba 

počítačové vidění přizpůsobit lidskému, tedy utvořit obraz jevící jen horizontální paralaxu. To 

lze udělat buď použitím kolineární transformace, kdy se oba snímky převedou na normální 

případ nebo použitím tzv. epipolární transformace, kdy je pozorována jen malá část virtuálně 

vytvořeného modelu, užívajícího originálních snímků [21]. 
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2.1.5 Fotogrammetrické m ěření na zámku Kozel 

 

V rámci fotogrammetrického měření na zámku Kozel byl použit digitální fotoaparát značky 

Rollei. Snímky fasády kaple a snímky vnitřního prostoru kaple byly fotogrammetricky 

vyhodnoceny pro účely tvorby 3D modelu kaple, viz kapitola 3. 

 

Německá společnost Rollei byla založena již roku 1920 Frankem a Heideckem. Jejich 

obrovský zájem o fotografii je vedl ke konstrukci precizních kamer kategorie středního 

formátu. Firma se postupně rozvíjela a její výrobky byly a dodnes jsou považovány za velmi 

kvalitní a spolehlivé. Díky Prof. Dr. Western – Ebbinghausovi se později firma Rollei začala 

zajímat také o fotogrammetrii a fotogrammetrické kamery. Dnes je firma Rollei Metric GmbH 

strukturována do 3 oddělení: fotogrammetrické letecké systémy rozpoznávání obrazu, 

pozemní mapovací systémy a obchodní mise pro mezinárodní společnosti v německy 

mluvících zemích a Evropě [28]. 

 

Snímky kaple byly pořízeny digitálním fotoaparátem Rollei d507 metric, viz obr. 8. Dle 

názvu je patrné, že se jedná o fotoaparát měřický. Měřická verze série Rollei d je 

optimalizována na jednoduché použití a stabilní geometrický záznam objektu. Pouzdro 

zrcadla je vyrobeno z pevného kovu a čočky jsou pevně namontované. Každá kamera má 

2/3´´ senzor s 2552 x 1920 pixely a je vybavena flexibilním paměťovým systémem, který je 

akceptován každým standardním médiem. Obrazové soubory jsou ukládány v bezztrátových 

nekomprimovaných RAW datech, která mohou být konvertována v post – processingu. 

 

Obr. 8 Rollei d507 metric [28] 
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Kompletní technické parametry fotoaparátu  Rollei d507 metric jsou následující [28]: 

 

� typ kamery – digitální zrcadlová kamera se zabudovaným barevným monitorem  

2,5´´, 

� senzor – 2/3´´ CCD – čip s rozlišením 2552 x 1920 pixel, 

� paměť – flexibilní paměťový systém akceptující kartu SmartMedia, kartu 

CompactFlasch (max. 2 GB), kart PCMCIA typ I, II, III a také  PCMCIA hard disk, 

� ukládání snímků – bezztrátová nekomprimovaná RAW data – 6,4 MB na snímek, 

� čas uzávěrky – 1/1000 - 16 s, elektronická uzávěrka, 

� citlivost – ekvivalentní s ISO 100/21°, 

� vstupy - vstup pro napájení, SCSI rozhraní, vstup pro dálkové ovládání, výstup na 

televizní kabel - přepínatelné na PAL nebo NTSC, 

� objektiv – Rollei D-Apogon f = 7 mm se SONY předsádkou x 0,7, výsledná ohnisková 

vzdálenost f = 5 mm, 

� kalibrace – metrická kalibrace na dvě přednastavené ohniskové vzdálenosti (s a bez 

předsádky), 

� rozměr – 156 x 117 x 117 mm, 

� váha – 1130 g, 

� standardní příslušenství – kamera, USB kabel, 2 sety baterií, ramenní popruh, 

nabíječka, software pro konverzi snímků (d – image), kabel k autobaterii, zdroj 

energie, hliníkový kufr, 

� kabel na dálkové ovládání délky 0,8 m, kabel na dálkové ovládání délky 5 m, SCSI 

připojovací kabel 4 m, SCSI připojovací kabel 1,5 m. 

 

Spolu s fotoaparátem byl dodán také tzv. kalibrační protokol, ve kterém jsou uvedeny 

kalibrační údaje platné právě pro dodaný fotoaparát Rollei d507 metric (sériové číslo 

105670114). Tyto kalibrační údaje jsou důležité pro další zpracování snímků a byly změřeny 

v továrně - jedná se o prvky vnitřní orientace. Před vyjmenováním těchto prvků je třeba uvést 

několik definic, které pomohou tuto problematiku osvětlit. 

 

Základní definice [31] (viz též obr. 9): 

 

• Osa záběru je kolmice k obrazové (snímkové) rovině procházející vstupní 

pupilou objektivu. 

• Střed snímku (středový bod snímku) M´ je průsečíkem spojnic protilehlých 

rámových značek. 
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• Hlavní snímkový bod H´ je průsečíkem paprsku (odpovídajícího v obrazovém 

prostoru ose záběru) se snímkovou rovinou, který vlivem nedokonalosti 

konstrukce objektivu nemusí být kolmý na snímkovou rovinu a jeho poloha se 

mírně liší od středu snímku. 

• Konstanta kamery je vzdálenost hlavního snímkového bodu ke středu výstupní 

pupily. Přibližně odpovídá ohniskové vzdálenosti objektivu. 

• Distorze, neboli zkreslení objektivu, je důsledkem nepřesností při výrobě  

a montáži čoček objektivu, která působí na geometrii fotografického obrazu 

(obr. 10).  

 

 

 

Obr. 9 Schéma objektivu a osy záběru [17] 

 

 

 

Obr. 10 Průběh radiální distorze objektivu vyjádřený pomocí izolinií [17] 

 

Mezi  prvky vnitřní orientace se řadí podle [18]: konstanta kamery, snímkové 

souřadnice hlavního snímkového bodu a údaje o distorzi objektivu. Konstanta kamery bývá 

nejčastěji označována písmenem f. Lze se ovšem také setkat s označením písmenem c. 

Hodnota konstanty kamery se uvádí v milimetrech. Snímkové souřadnice hlavního 
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snímkového bodu  H´ se označuje x´h, y´h . Ty definují polohu tohoto bodu vzhledem 

ke středu snímku M´. Je třeba, aby souřadnice hlavního snímkového bodu byly určeny velmi 

přesně. Jako distorze objektivu jsou označovány vady, které působí na geometrii zobrazení a 

které tedy mají velký vliv na přesnost měření. Prvky vnitřní orientace v podstatě definují 

geometrii paprskového svazku uvnitř měřické kamery. Součástky těchto kamer jsou citlivá 

optická a mechanická zařízení a tudíž mohou být náchylná ke změně vzájemné polohy. 

Proto je třeba po určité době prvky vnitřní orientace překontrolovat a v případě nutnosti 

kameru u výrobce seřídit či zavést opravy.  Tento úkon je třeba provést například po 

nešetrném transportu kamery či po zakoupení již použité kamery [18].   

 

Při  fotografování digitálním fotoaparátem Rollei d507 metric je možné si vybrat mezi 

dvěma různými ohniskovými vzdálenostmi. Při pořizování snímků kaple zámku Kozel byl na 

fotoaparátu nastaven režim Pfast a byla použita tzv. předsádka. Fotografování s předsádkou 

umožňuje širší záběry, jelikož předsádka zkracuje ohniskovou vzdálenost. Režim Pfast 

ohniskovou vzdálenost přenastaví. Dodané kalibrační údaje fotoaparátu při režimu Pfast jsou 

následující [10]: 

 

� ohnisková vzdálenost f = -5,25 mm, 

� souřadnice hlavního bod xH = 0,14mm a yH = 0,09 mm, 

� členy pro polygon, který aproximuje distorzi objektivu A1 = -6,003.10-3,   

      A2 = 1,533.10-4, R0 = 3,00 mm. 

 

Polygon aproximující zkreslení objektivu má následující tvar [10]: 

( ) ( )4422 201 RorrARrrAdr −⋅⋅+−⋅⋅=                                                                               (28) 

 

Průběh radiální distorze objektivu dle uvedeného polygonu je znázorněn na obrázku č. 11. 
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Obr. 11 Radiální distorze objektivu fotoaparátu  Rollei d507 metric [10] 

 

V případě, že se při získávání fotogrammetrických snímků nepoužívá předsádka, jsou 

kalibrační údaje fotoaparátu jiné. Tyto údaje jsou také uvedeny v dodaném kalibračním 

protokolu. 

 

Pořízené snímky jsou ve formátu *.rdc (Rollei Raw Format). V tomto formátu je uloženo 

jak byla fotografie exponována – čas a clona a také obsahuje kód, podle kterého lze 

rozpoznat, zda se jedná o originální fotografii či o fotografii již nějakým způsobem 

upravenou. Pro další zpracování – jako je např. fotogrammetrické vyhodnocování je třeba 

fotografii konvertovat do formátu podporovaného programem, ve kterém se snímky budou 

vyhodnocovat, např. *.tiff či *.png. Tuto konverzi lze provést v dodaném programu Rollei D– 

image. 
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2.2 Laserové skenování 

 

2.2.1 Úvod do laserového skenování 

 

Laserové skenování je proces automatického určování prostorových podrobných bodů 

pomocí laserového skeneru. Na zájmovém objektu jsou bez možnosti přesného výběru 

v pravidelném rastru automaticky měřeny podrobné body pokrývající celý objekt. Laserové 

skenování umožňuje pořizovat geo-prostorová data s takovou kvalitou a rychlostí, které by 

klasickými metodami geodézie a fotogrammetrie bylo možné získat s velkými obtížemi 

(časová a finanční náročnost), nebo by získat nebylo možné vůbec. Bezkontaktní hromadné 

přímé určování prostorových bodů na objektu se děje na základě fyzikálního měření a řešení 

matematických vztahů [21], [20], [30]. 

 

Vývoj zařízení, které by dokázalo přímo měřit 3D souřadnice podrobných bodů, začal 

v 90. letech 20. století a pokračuje i v současnosti. Laserového skenování jako způsob 

získání geodetických dat je využíváno několik posledních let. Do roku 2000 nebylo v praxi 

téměř využíváno, a to zejména kvůli vysoké pořizovací ceně skenerů i softwarů na 

zpracování dat získaných skenováním. Také samotné zpracování dat získaných laserovým 

skenováním je složitější než zpracování dat získaných běžnými geodetickými metodami či 

fotogrammetricky, a proto byla data dlouhou dobu využívána zejména k jednoduché vizuální 

prezentaci (obarvené mračno bodů apod.). Vzrůstající zájem o 3D skenování lze dokázat i 

na neoficiálním počtu referátů z oblasti 3D skenování na světových akcích ISPRS a CIPA 

[21]: 

 

• 1996: 18. kongres ISPRS (Vídeň): 2 příspěvky (pouze letecké metody), 

• 2004: 20. kongres ISPRS (Istambul): 22 přímých referátů, celkem 70x citováno 

„laser scanning“ jako klíčové slovo, 

• 2007: 21. symposium CIPA: prakticky polovina přímých referátů se zabývala 3D 

skenováním. 

 

Vzhledem k jeho vývoji bývá laserového skenování řazeno k fotogrammetrii a DPZ. 

V DPZ jsou totiž využívány radarové zobrazující systémy v družicových a leteckých 

aplikacích (např. lidary) a radarová interferometre byla na konci 20. století při určování  tvaru 

zemského povrchu nejvyspělejší technologií. Také cílem digitální fotogrammetrie je 
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bezkontaktní hromadné získávání 3D souřadnic zemského povrchu či objektů. 

Fotogrammetrie používá pasivní zařízení pro měření odrazeného světla, zatímco DPZ 

používá aktivní zařízení (radary, lidary). CCD senzory s dostatečným rozlišením, které jsou 

používány v DPZ i  fotogrammetrii, jsou v podstatě základem dnešních 3D triangulačních 

skenerů. Tyto skenery však mají menší dosah, a proto byla vyvinuta zařízení umožňující 

větší dosah – laserové skenery. Bylo však třeba vyvinout dálkoměry, které jsou schopny 

velmi rychle a přesně změřit dobu letu laserového paprsku. Z technologického hlediska a 

také z pohledu výstupů (mapování, tvorba tématických vrstev do GIS) se tedy 3D skenery 

přiřazují k DPZ a fotogrammetrii. Velkým pokrokem ve vývoji laserového skenování, 

respektive v oblasti zpracování dat získaných laserovým skenováním je také vývoj softwaru 

umožňujícího přesné a vzhledné vyhodnocení dat, a plně tak využít možnosti laserového 

skenování, jako je např. schopnost přesného zaznamenání detailů aj. Metoda 3D skenování 

je dnes již propracovanou a uznávanou technologií získávání 3D dat [21], [20], [24]. 

 

Základní rysy laserové skenování jsou následující [30]: 

• vysoká přesnost měřených dat, 

• vysoká hustota měřených bodů, 

• krátká doba potřebná pro pořízení velkého množství dat, 

• automatizace zpracování měřených dat (např. hromadné operace – filtrace aj.). 

 

Oblasti využití laserové skenování jsou velmi široké. Velmi často se používá zejména 

ve stavebnictví – zaměřují se složité technologické celky a konstrukce, určuje se reálný stav 

budov, mostů, podjezdů, přehradních hrází, získávají se podklady pro výstavbu, údržbu či 

rekonstrukci liniových staveb jako jsou silnice, dálnice a železniční tratě aj. Pomocí 

laserových skenovacích systémů se také mapují kamenolomy, svahy a skalní stěny, tunely, 

doly a jeskyně, nebo také skládky odpadů. Laserové skenování se využívá také při zakládání 

staveb, při zpracování dokumentace interiérů a blízkých exteriérů stavebních objektů a 

přírodních útvarů. Uplatňuje se také při dokumentaci památek a historických artefaktů, 

v archeologii, antropologii, kriminalistice či v designu a filmovém průmyslu. Výsledkem 

letecké aplikace laserového skenování může být např. DMT, 3D modely měst či zmapování 

řek aj. [21], [11], [24]. 
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2.2.2 3D skenery 

 

Obecně lze říci, že ke skenování lze využít několik typů zařízení. Tato zařízení pracují na 

různých principech, mají různou přesnost, rychlost, dosah a využití. Skenery mohou být 2D či 

3D. V této práci se budu zabývat pouze 3D skenery. 3D skenery lze rozdělit do kategorií dle 

různých kritérií. Jednou z možností je dělení dle dosahu [20]: 

 

• Letecké systémy (100 m - 1 km), 

• pozemní systémy se středním dosahem (10 m  až stovky m), 

• pozemní systémy s krátkým dosahem (1 - 10 m), 

• pozemní systémy s velmi krátkým dosahem (do 1 m). 

  

V této kapitole budou skenery popsány dle technologického principu (triangulační a laserové 

skenery) a dle polohy stanoviska (letecké a pozemní skenery). 

 

Triangulační 3D skenery využívají měření z konců známé základny. Je několik 

technických řešení a kombinací, přičemž základní řešení jsou následující [21]: 

 

• jedna kamera a laser (laser a kamera jsou umístěny na základně, snímá se stopa 

laseru na objektu; otáčí se objekt nebo je otáčením zrcátka vychylován laserový 

paprsek; je nutné měřit impulsním snímačem postup otáčení a vypočítat z něj 

patřičný úhel), 

• dvě kamery a projektor strukturovaného světla (světlé a tmavé proužky pro 

usnadnění lokalizace a pro interpolaci), 

• dvě kamery, které snímají rotující stopu laseru bez nutnosti znát úhel otáčení 

laserové stopy, 

• jedna kamera pohybující se po určitém kroku na přesné základně (ryze optický 

princip, využívající obrazovou korelaci). 
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Obr. 12 Princip triangulačního skeneru – jedna kamera a laser, dvě kamery a projektor [21] 

 

Laserové skenery pro určení prostorové polohy bodu využívají obecnou prostorovou 

polární metodu. Na stanovisku skeneru je pro každý měřený bod automaticky zaznamenán 

horizontální a vertikální úhel a šikmá vzdálenost. Vzdálenost je měřena na základě 

vyslaného a předmětem odraženého  paprsku laseru, přičemž je měření opakováno 

s vysokou frekvencí (umožněnou rychlostí světla). Pro  měření prostorové vzdálenosti 

existují dvě základní technické modifikace [20]: 

 

• Přímé měření vzdálenosti (tzv. „ranging scanner“) – čas letu laserového pulzu (je 

vyslán laserový pulz a měří se čas mezi vysláním pulzu a přijmutím odrazu, „time of 

flight“). 

• Porovnání fáze (je vyslán paprsek, který je modulován harmonickou vlnou a 

vzdálenost předmětu je vypočtena jako fázový rozdíl mezi vyslanou a přijatou vlnou). 

 

Důležitou vlastností 3D laserového skeneru je tvar zorného pole. Zorné pole je 

maximální úhlový rozdíl krajních výstupních laserových paprsků a udává se ve stupních (ve 

vertikálních i horizontálním směru). Zorné pole se u různých typů 3D laserových skenerů liší. 

Obecně je laserový paprsek naváděn dle programu na body rastru ve sloupcích a řádcích, 

přičemž se měří vzdálenost a vertikální a horizontální úhel. U kamerových skenerů je 

laserový paprsek naváděn pomocí systému dvou zrcadel či hranolů se vzájemně kolmými 

osami otáčení. Tento systém rozmítá laserový svazek do relativně malého zorného úhlu 

(podobné jako u fotoaparátů). Druhou možností je otáčení celé dálkoměrné součásti pomocí 

servomotorů. To umožňuje neskenovat téměř celé okolí a tyto skenery se nazývají 

panoramatické. Rozdíl mezi kamerovým a panoramatickým skenerem je zřejmý z obrázku 
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č.13. Kamerový laserový skener je vhodné použít při skenování vzdálených objektů, zatímco 

skener panoramatický bývá používán spíše při skenování interiérů [11], [20]. 

 

 

Obr. 13 Kamerový a panoramatický skener [11] 

 

Laserový skener se skládá z laserového dálkoměru a skenovacího mechanismu. 

V dálkoměru je zabudován pulsní laser emitující záblesky infračerveného světla. Paprsek, 

který je vyslán dálkoměrem, je odražen od povrchu měřeného objektu a vrací se zpět. 

Pomocí senzoru se zaznamená doba letu, respektive vzdálenost laseru a objektu. Světelné 

pulsy jsou vysílány vysokou frekvencí (až 120 000Hz, neboli 120 000 měření/s). Skenovací 

mechanismus určuje směr vysílaného paprsku. K nasměrování paprsku se používá např. 

rotující hranol s několika odraznými plochami. Druhý směr je u pozemních skenerů zajištěn 

otáčením celého přístroje kolem svislé osy, zatímco u leteckých systémů je druhý směr 

zajištěn pohybem letadla. Jeden řádek vznikne vychylováním paprsku v příčném směru 

vzhledem ke směru pohybu letadla a tím, jak se letadlo pohybuje, je další skenovaný řádek 

oproti předchozímu řádku v podélném směru posunutý [21]. 

 

V poslední době je standardním vybavením laserového skeneru také digitální 

kalibrovaná kamera či přídavný digitální fotoaparát s vysokým rozlišením. Laserové skenery 

také dokáží při měření zaznamenat originální hodnoty odrazivosti od jednotlivých měřených 

bodů, čehož se dá využít při tvorbě věrného 3D modelu [20]. 

 

Z hlediska polohy stanoviska lze skenery rozdělit na letecké a pozemní, přičemž 

pozemní lze dále ještě dělit na mobilní či stacionární. Stacionární pozemní skenery bývají 

většinou součástí laboratoře, kdežto mobilní pozemní skenery se používají běžně v terénu, 

jsou snadno přenosné. Pozemní i letecké laserové skenery mají podobnou konstrukci 

(skener se skenujícím zrcátkem či hranolem). V případě leteckého skeneru však musí být 
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vybavení doplněno ještě o GPS/IMU (kvůli pohybu letadla). Je to zařízení, kterým se zjišťuje 

přesná poloha a rotace skeneru během letu [20]. 

 

Na přesnost měření laserovým skenerem má vliv několik faktorů. Přesnost určení 

vzdálenosti a úhlů je ovlivněna kvalitou a funkcí samotného skeneru a zároveň vlivy vnějšími 

(např. atmosférické podmínky působící na prostorovou trajektorii laserového svazku). Na 

měření má vliv  také povrch skenovaného objektu. Různé povrchy mají totiž různou 

schopnost odrážet optické záření, která závisí na vlastnostech dopadajícího záření 

(polarizace a vlnová délka), na materiálových vlastnostech povrchu (např. odrazivost a 

barva) a také na geometrických vlastnostech  povrchu (zejména drsnost). Nejdůležitější 

složkou odraženého záření je záření odražené zpět, viz obrázek č. 14. K odrazu zpět na 

skener dochází jen při difúzním odrazu, pomineme-li případ kolmo dopadajícího svazku na 

zrcadlový povrch [11]. 

 

Obr. 14 Dopad světelného záření na obecný povrch [11] 

 

V tabulce 2 je uvedena reflektivita v procentech pro vybrané materiály s obvyklou úpravou 

povrchu, přičemž 100% reflektivita je definována jako ideální hodnota pro dokonalý difúzní 

odraz optického záření (platí pro vlnovou délku 900 nm) [11]. 

Tabulka 2: Reflektivita některých materiálů 

Materiál Reflektivita  

Bílý papír do 100 % 

Stavební dřevo (borovice, čistá, suchá) 94 % 

Sníh 80 – 90 % 

Bílé zdivo 85 % 
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Jíl, vápenec do 75 % 

Potištěný novinový papír 69 % 

Listnaté stromy typ. 60 % 

Jehličnaté stromy typ. 30 % 

Plážový, pouštní písek typ. 50 % 

Hladký beton 24 % 

Asfalt s oblázky 17 % 

Černý neopren 5 % 

 

Také vliv geometrie skenovaných objektů na měření je třeba při uvažování přesnosti 

měření brát v potaz. Při měření laserovým skenerem může dojít ke stejné situaci jako při 

měření totální stanicí s pasivním odrazem. Jako příklad lze uvést měření na rovinu cíle, jejíž 

normála není rovnoběžná s dráhou svazku. V případě, že je odchylka normály a dráhy 

svazku příliš velká (blížící se 90°), zá ření se neodrazí zpět směrem ke skeneru, popřípadě 

dojde ke dvoj  a vícenásobném odrazu. Se zvyšujícím se úhlem dopadu hodnota intenzity 

odraženého záření směrem ke skeneru klesá. Vzdálenost pak může změřena chybně, či 

vůbec. Také měření ostrých hran objektu může být nepřesné, viz obrázek č. 15. Skenovaní 

laserový svazek má v dané vzdálenosti určitý průměr a v případě dopadu na rozhraní ploch 

je určená vzdálenost průměrnou vzdáleností oblasti dopadu svazku [11]. 

 

 

Obr. 15 Měřená vzdálenost zkreslená měřením na rozhraní [11] 
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Zejména při měření složitých či velkých objektů se měření skládá z několika skenů, 

které se pomocí vlícovacích bodů spojí v jeden celek mračno bodů. Proto také přesnost 

zaměření vlícovacích bodů má vliv na celkovou přesnost měření laserovým skenerem [11]. 

 

Trend využití 3D laserových skenerů je znatelný také v České republice – v roce 2003 

byly v ČR jen 3 pozemní skenery, v roce 2005 jich bylo 7 a  v roce 2008 kolem 20. Firma 

Geodis s.r.o. využívá pro velmi přesné projekty v oblasti leteckého laserového skenování 

zařízení MK II švédské společnosti Topeye. MK-II je senzor vyznačující se rozptylem 

laserového paprsku po kuželové ploše, což umožňuje zaměřit více tzv. zakrytých bodů (např. 

body pod hustou vegetací, pod mostními konstrukcemi apod.). Laser pracuje na frekvenci 50 

000 Hz – tedy systém disponuje pokročilým rozeznáváním jednotlivých fází odrazů tzv. 

echem. To garantuje dosažení až subcentimetrové přesnosti měření. Výšková přesnost ve 

složitém terénu a za nepříznivých klimatických podmínek operuje se střední chybou 35 mm. 

Navíc pomocí MK-II lze zdokumentovat i vedení distribučních soustav < 110 kV a překonat 

tak dřívější problémy s odrazivostí vodičů [21], [4], [35]. 

 

2.2.3 Zpracování dat z laserového skenování 

 

Základním výstupem z laserového měření je tzv. mračno bodů, označováno také jako point 

clouds. Jedná se o nezpracovanou množinu podrobných bodů objektu, včetně chyb daných 

špatnými, mnohočetnými či žádnými odrazy od předmětu. Mračno bodů může mít rozsah 

tisíce až miliony bodů (záleží na rozsahu snímaného objektu a žádané přesnosti měření), 

přičemž každý bod má souřadnice x, y, z. Data získaná laserovým skenováním jsou tedy 

vektorová. Souřadnicový systém je místní a jeho počátek je v místě pozice skeneru. 

Jednotlivé skeny z různých stanovisek lze spojit v jedno mračno specializovaným softwarem 

pomocí vlícovacích bodů, viz obrázek č. 16  [20], [7], [24], 
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Obr. 16 Propojení měření z více stanovišť [7] 

 

Celé mračno bodů je možné transformovat do požadovaného souřadnicového systému 

(např. do JTSK) pomocí vlícovacích bodů. Jako vlícovací body se používají kulové či 

polokulové cílové znaky umožňující přesný výpočet středu z naskenovaných bodů, nebo 

kruhové terče s vysokou odrazivostí ve směru opačném na směr dopadu. Takové terče se 

dají v mračnu velmi dobře identifikovat [11], [7]. Vlícovací terče je možné vidět na obrázku č. 

17, kde vlevo a uprostřed je vlícovací terč rovinný, vpravo je terč kombinovaný (je možné 

využít reflexního rovinného či polokulového povrchu). 

 

 

 

Obr. 17 Vlícovací terče [11] 
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Každý bod mračna může obsahovat barevnou informaci. To může být hodnota intenzity 

odrazu laserového paprsku převedená do stupně šedi (x, y, z, intenzita) nebo RGB 

informace získaná z fotografie (x, y, z, R, G, B) [7]. 

 

 

 

Obr. 18 Ukázka mračna bodů [7] 

 

Pro zpracování dat z laserového skenování se používají buď programy univerzální 

(např. MicroStation) nebo programy přímo vytvářené pro daný typ laserového skeneru (např. 

RiSCAN PRO). Běžné grafické prostředky totiž nejsou schopny mračno bodů zobrazit, natož 

s ním dále pracovat. Dle [20] se programy pro práci s naměřenými daty dělí následovně: 

 

� programy pro ovládání laserového skeneru a základní manipulaci s naměřenými daty 

(jednoduchá vizualizace, export), 

� programy pro spojování jednotlivých skenů, 

� programy pro zpracování mračna bodů (filtrace, vytvoření trojúhelníkové sítě, 

zaplochování sítě...), 

� programy pro extrakci dílčích primitiv z mračna bodů a pro další vyhodnocení (hrany 

objektu, potažení modelu texturou, tvorba 3D modelu, export aj.). 

 

Nejnáročnější částí zpracování mračna bodů je aproximace měřených podrobných 

bodů geometrickými entitami – křivkami, plochami, tělesy. Je možné tvořit tzv. drátěný 

model, kdy jsou jednotlivé body spojovány přímkovými segmenty či kruhovými oblouky, nebo  

lze modelovat objekt pomocí jednoduchých předdefinovaných primitiv (např. krychle, kvádr, 
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kužel, koule apod.), viz obrázek č. 19. Vytvořený model  umožňuje například měření, úpravy 

a jiné operace a také bývá obvykle doplněn o textury a další vizualizační prostředky 

zlepšující vzhled modelu a orientaci v něm [11]. 

 

 

 

Obr. 19 Drátěný model a model z předdefinovaných primitiv [11] 

 

2.2.4 Použití laserového skenování pro ú čely památkové pé če 

 

Informace této podkapitoly byly čerpány ze zdrojů [24] a [34]. 

Laserové skenování našlo využití kromě stavebnictví, strojírenství, mapování tunelů, svahů, 

jeskyň a dalších, také v oblasti památkové péče, kde se skenování používá zejména pro 

zobrazení a ochranu historických artefaktů a uměleckých děl. V následujících odstavcích 

bude popsáno několik příkladů využití laserového skenování pro účely památkové péče – za 

pomoci reverzního inženýrství, jednoduché využití mračna bodů a  vektorový 3D model. 

 

Zpětné inženýrství, známé také pod anglickým pojmem reverse engineering, je 

označení pro proces, jehož cílem je odkrýt tvar a princip fungování zkoumaného předmětu, 

zpravidla za účelem sestrojení ekvivalentního předmětu, který ale není přesnou kopií 

originálu [37]. Z oblasti památkové péče lze uvést využití reverzního inženýrství na příkladě 

vytvoření kopie (popřípadě zvětšeniny či zmenšeniny) sochy či bysty. Postup tvorby kopie 

není složitý. Nejprve je třeba objekt zájmu polepit speciálními odraznými terčíky a poté se 

provede samotné skenování, přičemž je třeba objekt neskenovat ze všech stran. V případě, 

že je objekt  většího rozměru, používá se klasického laserového skeneru. V případě, že je 

objekt menších rozměrů, je možné použít ruční skener. Ruční skener včetně objektu 

skenování opatřeného odraznými terčíky lze vidět na obrázku č. 20. 
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Obr. 20 Ruční skener [8] 

Po naskenování objektu jsou data přenesena do počítače, kde je ve speciálním 

softwaru vytvořen 3D model objektu pomocí trojúhelníkové sítě. Model lze dále ještě upravit 

do požadované podoby a nakonec ho vytisknout pomocí 3D tiskárny, viz obrázek č. 21. 3D 

tiskárna je zařízení, které vyrábí reálný plastový model z digitálního modelu vytvořeného 

pomocí některého z grafických programů. Princip zařízení spočívá v rozložení digitálního 

modelu do vrstev o tloušťce přibližně 0,15 mm a následném sestavení těchto vrstev do 

fyzického modelu v pracovním prostoru tiskárny. Takto zhotovený model je možné dále 

opracovávat ( např. brousit či vrtat) nebo povrchově upravovat (tmelit či barvit). Doba výroby 

modelů se pohybuje v řádech hodin až dní, v závislosti na rychlosti tisku a složitosti 

tvořeného modelu. U velkých modelů je možné vytvořit modelové díly, které se následně 

sestaví dohromady. Tiskárny mohou být naplňovány širokou škálou materiálů pro tisk (např. 

netoxický ABS plastový materiál) a následné zpracování hotových modelů. Rozdílné 

vlastnosti materiálů dovolují uživateli upravit vlastnosti modelu pro požadovanou aplikaci. 

Některý nepoužitý materiál je zpětně využitelný, což vede k dalšímu snížení nákladů na 

provoz tiskárny, jiné materiály se dají použít pouze pro jeden tisk [40], [23].  

 

 

Obr. 21 Kopie historického artefaktu [8] 

 

Pro účely památkové péče lze využít také samotné mračno bodů spolu s digitálními 

fotografiemi skenovaného objektu, viz obrázek č. 22. Fotografie se pořizují v rámci 
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laserového měření a za pomocí speciálního softwaru, ve kterém se mračno bodů upravuje, 

je možné jimi mračno obarvit. Tento způsob vizualizace dat získaných laserovým 

skenováním je velmi jednoduchý, avšak zároveň působivý. Je vhodný například pro 

prezentace objektu. 

 

 

 

Obr. 22 Obarvené mračno bodů [25] 

 

Dalším příkladem použití výstupů z laserového skenování pro účely památkové péče je 

vytvoření a prezentace 3D vektorového modelu. 3D vektorové modely se vytvářejí zejména 

pro stavby (např. domy, komplex budov) či pro složité objekty (např. historické krovy). 

Ukázka drátěného vektorového 3D modelu je na obrázku č. 23. Model se skládá z linií (popř. 

polylinií), které tvoří plochy a jeho využití může být různé. Kromě vizualizace modelu pro 

prezentační účely, lze model propojit s databází. Může sloužit  například k evidenci mobiliáře 

či být součástí bezpečnostního systému. 

 

 

 

Obr. 23 Výřez z vektorového 3D modelu [7] 

 



 51 

Starobylé monumenty jsou často poškozovány vlivem prostředí i s přispěním člověka. 

Výhodou používání zmíněných technik je, že reprezentace objektů získaná skenováním 

zachová nenahraditelná díla i do budoucnosti. Pro výzkum či konference se totiž použijí 

pouze kopie, a původní starověké artefakty jsou zakonzervovány a bezpečně uloženy. 

Důvodem, proč je třeba použít zmíněné způsoby zobrazení objektů, může být také rozměr 

objektu. Například budovy jinak než zmenšenými modely prezentovat nelze [8]. 

 

2.2.5 Laserové skenování na zámku Kozel 

 

V roce 2005 provedla firma Georeal, spol. s r. o.  na zámku Kozel laserové skenování. 

Laserovým skenerem značky Riedl LMS-Z420i byly pořízeny skeny fasády kaple zámku 

Kozel a následně i snímky vnitřního prostoru kaple. Jednotlivé skeny byly poté zpracovány 

v postprocessingovém softwaru  RiSCAN PRO a bylo z nich vytvořeno mračno bodů 

zobrazující celý objekt. Přípravy na měření – vytvoření pomocné geodetické sítě, geodetické 

zaměření vlícovacích bodů, a následně průběh měření a zpracování dat je popsáno 

v diplomové práci Stanislava Raucha, viz. [25]. Zpracování mračna bodů do podoby 

vektorového 3D modelu je uvedeno v kapitole č.3. 

 

Rakouská společnost Riegl se již 30 let zabývá výzkumem, vývojem a výrobou 

laserových měřících systémů určujících vzdálenosti pomocí tranzitního času (dálkoměrů, 

laserových dálkoměrů a laserových skenerů). Pro její výrobky byl vždy charakteristický 

vysoký výkon, kvalita, spolehlivost a dlouhá životnost. Prioritou je také striktní dodržování 

platných mezinárodních norem. Firma Riegl vyrábí skenery pro letecké a pozemní laserové 

skenování,  mobilní laserové skenery a skenery určené pro průmysl a také dálkoměry [27], 

[11]. 

 

Skeny kaple byly pořízeny pozemním laserovým skenerem LMS-Z420i. Laserový 

skener LMS-Z420i, viz obr. 24, je schopný v několika minutách zaměřit s milimetrovou 

přesností až několik milionů bodů ve svém okolí. Jedná se tedy o velice přesné a komplexní 

zaměření dané situace se všemi podrobnostmi a detaily plně vystihujícím danou situaci. 

Propojením skeneru s přesně kalibrovaným digitálním fotoaparátem lze podle [6] pořídit sady 

fotografií snímané scény (doplnění mračna bodů o barevnou informaci) či vytvořit barevnou 

ortofotomapu nebo texturovaný 3D model snímaného objektu. 
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Obr. 24 Laserový skener Riegl LMS-Z420i [6] 

 

Základní technické parametry laserového skeneru LMS-Z420i jsou následující [6]: 

 

• dosah pro cíle s přirozenou odrazivostí ρ ≥ 80 % až 1000 m, 

• dosah pro cíle s přirozenou odrazivostí ρ ≥ 10 % až 350 m, 

• minimální vzdálenost měřeného objektu – 2 m, 

• přesnost měření délky ±10 mm na 50 m, 

• rychlost měření (oscilující zrcadlo) – 11000 bodů/s, 

• rychlost měření (rotující zrcadlo) – 8000 bodů/s, 

• vlnová délka – blízká infračervenému záření, 

• divergence paprsku – 0,25 mrad, 

• zorné pole (vertikální směr) – 0° až 80°, 

• zorné pole (horizontální směr) - 0° až 360°. 
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Obr. 25 Schéma laserového skeneru Riegl LMS-Z420i [6] 

 

Pro sběr, vizualizaci a zpracování dat ze 3D skenerů firmy Riegl slouží programový 

systém  3D – RiSCAN. Umožňuje předběžné zpracování dat a obsahuje software pro 3D 

laserové zobrazovací skenery firmy Riegl. Program je projektově orientován. Všechna data 

získaná během měření jsou spravována a uložena v projektové struktuře programu RiSCAN 

PRO. Tato data obsahují vlastní data skenů, souřadnice daných bodů a připojovacích bodů a 

též všechny transformační matice nezbytné pro transformaci dat z vícenásobných skenů do 

společného přesně stanoveného souřadnicového systému. Navíc, pokud je laserový skener 

vybaven volitelnou digitální kamerou s vysokým rozlišením, mohou být rovněž takto získané 

obrazy pomocí programu RiSCAN PRO zapracovány do výsledného modelu. Součástí 

základního programového balíku jsou [5]:  

 

• funkce pro generování sítí z mračen bodů představovaných skenovanými daty, 

• připojení informace o barvě ke všem laserovým měřením, 

• generování nezkreslených a současně spojených obrazů s vysokým rozlišením 

pro potažení sítě texturou, 

• tvorba objektů z mračen bodů aj. 

 

Program RiSCAN PRO, jeho projektová struktura a projektové soubory jsou navrženy 

tak, aby umožnily hladký přenos dat do velkého množství různých postprocessingových 

programových systémů, například Polyworks, MicroStation a jiné. Struktura projektového 
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souboru je publikovaná a přesně dokumentovaná, takže umožňuje snadný přístup ke všem 

projektovým informacím. Ve spojení s dostupným RiSCANLib mohou být rovněž vhodným 

způsobem zpřístupněna veškerá skenovaná data [5]. 
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3 VYHODNOCENÍ DAT ZÍSKANÝCH Z LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ   

    A FOTOGRAMMETRICKY   

 
Cílem vyhodnocení dat pořízených metodou pozemní fotogrammetrie i pomocí laserového 

skenování je vytvoření 3D vektorového drátěného modelu. V obou případech je  před 

samotnou tvorbou 3D modelu nutné vybrat typy objektů, které budou vektorizovány (zdi, 

podlahy, okna, sloupy, vybavení interiéru apod). To do jisté míry závisí na podrobnosti 

zpracovávaných dat. Rozlišení jednotlivých objektů pro vektorizaci lze provést např. na 

základě fotografií vektorizovaného předmětu a je vidět na obrázku č. 26. 

 

 

Obr. 26 Rozlišení objektů vektorizace 

 

Po shlédnutí fotografií kaple zámku Kozel byly vybrány následující objekty, které budou 

v rámci tvorby 3D modelu kaple vektorizovány. Skupiny objektů jsou v souladu s datovým 

modelem, který v rámci své diplomové práce vytvořil Bc. Tomáš Luňák, viz [13]. 

 

• zeď obvodová (ZO), 
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• zeď vnitřní (ZV), 

• střecha (St), 

• podlaha (P), 

• strop (S), 

• klenba (K), 

• okno (O), 

• dveře (D), 

• balkón (B), 

• zábradlí (Z), 

• mříž (M), 

• mobiliář (Mo). 

  

Každé této skupině objektů bude přiřazena barva a tloušťka linie, kterou bude 

znázorněn obrys prvku patřícího do dané skupiny. Již na první pohled bude tedy zřejmé, jaký 

typ objektu daný prvek představuje.  

 

3.1 Vyhodnocení dat získaných z laserového skenován í 

 

Data získaná z laserového skenování byla zapůjčena firmou Georeal spol. s r. o. a byla 

dodána ve formě projektu softwaru RiSCAN PRO. Vyhodnocování dat za účelem vytvoření 

3D vektorového drátěného modelu bylo prováděno v několika softwarech. Následující 

kapitoly jsou věnovány jednotlivým vyzkoušeným softwarům. 

 

3.1.1 RiSCAN PRO 

 

Programový systém 3D - RiSCAN je určen pro sběr, vizualizaci a zpracování dat ze 3D 

skenerů firmy RIEGL. Umožňuje tedy předběžné zpracování dat a obsahuje software pro 3D 

laserové zobrazovací skenery firmy RIEGL. Program je projektově orientován. Všechna data 

získaná během měření jsou spravována a uložena v projektové struktuře programu RiSCAN 

PRO. Tato data obsahují vlastní skenovaná data, souřadnice daných bodů a připojovacích 

bodů a též všechny transformační matice nezbytné pro transformaci dat z vícenásobných 

skenů do společného přesně stanoveného souřadnicového systému. Navíc, pokud je 
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laserový skener vybaven volitelnou digitální kamerou s vysokým rozlišením, mohou být 

rovněž takto získané obrazy pomocí programu RiSCAN PRO zapracovány do výsledného 

modelu [4]. 

 

Součástí základního programového balíku jsou [4]:  

 

• funkce pro generování sítí z mračen bodů představovaných skenovanými daty, 

• připojení informace o barvě ke všem laserovým měřením, 

• generování nezkreslených a současně spojených obrazů s vysokým rozlišením pro 

potažení sítě texturou, 

• tvorba objektů z mračen bodů aj. 

 

Program RiSCAN PRO, jeho projektová struktura a projektové soubory jsou navrženy 

tak, aby umožnily hladký přenos dat do velkého množství různých postprocessingových 

programových systémů, například Polyworks. Struktura projektového souboru je publikovaná 

a přesně dokumentovaná, takže umožňuje snadný přístup ke všem projektovým informacím. 

Ve spojení s dostupným RiSCANLib mohou být rovněž vhodným způsobem zpřístupněna 

veškerá skenová data [4]. 

 

Firma Georeal spol. s r. o. kromě dat ve formě projektu zapůjčila pro účely této 

diplomové práce také software RiSCAN PRO, verzi 1.2.1b25. Postup práce v tomto 

programu za účelem tvorby 3D vektorového drátěného modelu byl následující: 

 

V programu RiSCAN PRO je třeba si otevřít projekt, se kterým se bude pracovat. To se 

provede běžným způsobem kliknutím na záložku Project se otevře dialogové okno, kde 

zvolíme možnost Open a následně vybereme projekt zámku Kozel nazvaný Project, který byl 

dodán od Georeal spol. s r. o. V levé části grafického uživatelského prostředí programu je 

tzv. Project Manager, ve kterém se po otevření projektu zobrazí všechna data spojená s 

příslušným otevřeným projektem, viz obrázek č. 27.  
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Obr. 27 Project Manager 

 

Pod záložkou OBJECTS - POLYDATA se nachází mračna bodů týkající se interiéru a 

exteriéru zámku Kozel, označena jako Interiér a Exterier, viz také obrázek č. 27. Na obrázku 

č. 28 je zobrazeno mračno bodů interiéru kaple zámku.  

 

Obr. 28 Celé mračno bodů  - interiér 
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Poté následovala samotná vektorizace mračna bodů, která spočívala v tvorbě 

jednotlivých polylinií zobrazujících obrysy vektorizovaných prvků. Před samotnou tvorbou 

polylinií v programu RiSCAN PRO je třeba si nejprve vytvořit nebo otevřít tzv. object view a 

přidat objekt zájmu (v našem případě mračno bodů interiéru kaple zámku Kozel). Dále je 

možné tvořit polylinie dvěma následujícími způsoby:  

 

• přes ikonu Create new polyline object umístěné v panelu nástrojů 3D - New 

object, viz obrázek č. 29 (vlevo), 

• pravým tlačítkem myši kliknout do view window a v menu vybrat možnost New 

object, dále Polyline, viz také obrázek č. 29 (vpravo). 

 

 

 

 

Obr. 29 Tvorba polylinie 

 

Oba dva způsoby vedou k otevření dialogového okna, ve kterém následně zadáváme: 

• jméno polylinie, 

• zda budeme tvořit nové uzlové body polylinie či opravovat existující uzlové body, 

• způsob přichycení (na nejbližší bod či bod povrchu), 

• zda chceme polylinii uzavřít (vytvoření polygonu). 

 

V dialogovém okně se automaticky zaznamenávají do tabulky souřadnice uzlových 

bodů. Vytvořená polylinie se uloží stisknutím číslice 3 na numerické klávesnici. Dialogové 

okno pro tvorbu polylinie je na obrázku č. 30. 
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Obr. 30 Dialogové okno pro tvorbu polylinie 

 

Při tvoření polylinie je možné v pravé části grafického uživatelského prostředí programu 

v tzv. Object inspector nastavit vlastnosti polylinie jako je její barva, tloušťka, velikost a barva 

uzlových bodů, viz obrázek č. 31 (vlevo). Po uložení se vytvořená polylinie objeví v Project 

Manager v záložce OBJECTS – POLYLINES, viz obrázek č. 31 (vpravo). 

 

 

Obr. 31 Object inspector (vlevo) a uložená polylinie v Project Manager (vpravo) 
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Vzhledem k velkému množství dat, která se v průběhu tvorby modelu kaple zámku 

Kozel zpracovávají, je vhodné mračno bodů při vektorizaci jednotlivých objektů filtrovat a 

pracovat s nástroji pro výběr. Kliknutím pravým tlačítkem myši na mračno bodů týkajícího se 

interiéru kaple zámku Kozel v tzv. Project Manager se objeví dialogové okno, ve kterém 

zvolíme možnost Filter data. Otevře se dialogové okno pro filtraci dat, ve kterém zvolíme 

jednu z nabízených možností, viz obrázek č. 32.  

 

 
 

Obr. 32 Filtrace dat 

 

 

Obr. 33 Mračno bodů po filtraci Octree 
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Na obrázku č. 33 je znázorněno mračno bodů po filtraci metodou Octree. Jak je 

z obrázku patrné, počet bodů mračna se velmi snížil (z původních 10 932 350 bodů na 

29 750 bodů), čímž zanikla spousta detailů. Je třeba tedy vhodně volit metodu filtrace, aby 

bylo možné zvektorizovat požadované prvky, které by mohly v případě špatně zvolené 

metody filtrace zaniknout, popřípadě se zdeformovat. 

 

Nástroje pro výběr se nachází v panelu nástrojů, viz obrázek č. 34. Nejprve se použije 

nástroj Selection mode, kterým ohraničíme zájmovou oblast (část mračna bodů). Dále 

použijeme jeden z dalších tří nabízech nástrojů, který buď skryje vybranou oblast (Hide 

selected area), nebo zobrazí pouze vybranou oblast (Show only selected area) nebo zobrazí 

opět celé mračno bodů (Show all). 

 

Obr. 34 Nástroje pro výběr 

 

V programu RiSCAN PRO je možné výsledky vektorizace exportovat, aby bylo možné 

je dále otevřít a pracovat s nimi v dalších programech umožňujících jiné operace s daty 

apod. Vytvořenou polylinii je po uložení možné exportovat pouze do formátu DXF. V Project 

Manager je třeba kliknout na polylinii pravým tlačítkem myši a po otevření dialogového okna 

zvolit možnost Export. Následně se objeví okno, kde lze danou polylinii uložit jako typ 

AutoCAD (*.dxf). Program ovšem umožňuje exportovat i samotné mračno bodů, a to do 

následujících formátů: 

 

• ASCII (*.*), 

• Crystalix (*.asc), 

• Point cloud (*.3pf), 

• Autocad (*.dxf), 

• Pointcloud for Autocad (*.ptc), 

• VRML 2.0 (*.wrl). 

 

V rámci tvorby 3D vektorového drátěného modelu kaple zámku Kozel v programu 

RiSCAN PRO, verzi 1.2.1b25 bylo zjištěno, že tento program, respektive verze programu, 

není pro tvorbu 3D vektorového drátěného modelu kaple vyhovující pro tyto důvody: 

 

• Základním problémem při tvorbě 3D modelu kaple byl fakt, že při 3D vektorizaci, 

je mračno bodů na monitoru zobrazeno jen ve 2D. Ačkoliv je možné pro lepší 
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orientaci v mračnu bodů volit různé pohledy, přesto docházelo k nežádoucímu 

přichycování na  body protějších zdí apod. 

• Program nenabízí mnoho konstrukčních nástrojů – kresba např. není 

ortogonální, viz obrázek č. 35. Nebyly nalezeny nástroje pro editaci prvků, jako 

například kopírování, přesun, ořezávání, rovnoběžky aj. 

• Po vytvoření každé polylinie je třeba zadat její atributy, jako je barva a tloušťka 

v Object inspector ručně, což značně zpomaluje vektorizaci. 

• Program nenabízí nástroje pro tvorbu 3D těles, jako např. vytvoření 

jednoduchého 3D tělesa, vytvoření tělesa o určité tloušťce, vytvoření skořepiny 

aj. 

 

Program RiSCAN PRO, verze 1.2.1b25 bych volila pro počáteční práci se získanými 

daty, pro sestavení mračna bodů z více stanovišť, pro práci s informacemi o barvě k 

laserovým měřením či pro vizualizaci mračna bodů potaženého texturami. Pro tvorbu 3D 

vektorového drátěného modelu takového složitého prostoru jako je interiér kaple zámku 

Kozel, však vhodný není.  

 

 

Obr. 35 Neortogonální kresba v programu RiSCAN PRO 

 

Aby bylo možné mračno bodů zpracovat v jiném programu, bylo třeba mračno 

vyexportovat. Vzhledem k tomu, že většina CAD softwarů, které by bylo možné pro tvorbu 
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3D modelu použít, umí načíst a pracovat s formátem DXF, byl zvolen právě tento formát. Po 

výsledném exportu měl soubor velikost 1GB, proto bylo třeba povést filtraci mračna a poté 

znovu export. Jako metoda byla použita Point filter, kdy se volí parametr tzv. step, což je 

počet bodů, které  budou nahrazeny právě jedním bodem. V tabulce č. 3 je vidět počet 

původních bodů, počet bodů po filtraci a velikost vyexportovaného souboru *.dxf v závislosti 

na zvolené hodnotě parametru step. 

 

Tabulka 3: Počty bodů ve filtrovaném mračně 

Step Původní po čet 
bodů mračna 

Počet bod ů mračna 
po filtraci 

Velikost 
vyexportovaného 

souboru *.dxf 
1 (bez filtrace) 10 932 350 10 932 350 1 GB 

5 10 932 350 2 186 470 200 MB 
10 10 932 350 1 093 235 100 MB 
50 10 932 350 218 647 20 MB 

 

 

3.1.2 Rhinoceros 

Dalším programem, ve kterém byla zkoušena tvorba 3D vektorového drátěného modelu 

kaple, byl Rhinoceros, verze 4.0. Tento program umožňuje vytvářet, editovat, analyzovat a 

převádět NURBS modely. Mezi jeho přednosti patří spojení přesného a volného modelování, 

což znamená, že je možné v něm vymodelovat prakticky cokoliv – např. přesné strojírenské 

součásti, šperky, aj. Lze v něm také vymodelovat dům na základě 2D výkresu načteného 

z AutoCADu, viz obrázek č. 36. Výhodou je i možnost napojení na různé CAD/CAM/CAE 

procesy. Některé CAM programy podporují dokonce už i nativní formát Rhina (3DM) [26]. 

 

Obr. 36 Modelování domu v Rhinoceros [26] 

 



 65 

Tento program byl zvolen, protože umí načíst a pracovat s formátem DXF, má mnoho 

konstrukčních nástrojů a je možné pracovat s pohledy, které jsou navzájem interaktivní. Ve 

všech pohledech je vidět pohybující se kurzor, což umožňuje velmi dobrou prostorovou 

orientaci v modelu, viz obrázek č. 37. Neměl by zde tedy být problém s nežádoucím 

přichycováním na body protějších stěn apod.  

 

 

 

Obr. 37 Mračno bodů v softwaru Rhinoceros 

 

Problémem ovšem bylo zobrazování bodů. V programu Rhinoceros se body mračna 

zobrazují jako plošky, což způsobuje deformaci tvarů prvků a znemožňuje tedy vyhodnocení. 

Velikost plošek reprezentující body mračna je nastavitelná, avšak i při nejmenší možné 

velikosti dochází k optické deformaci prvků, které mají být vektorizovány. Dalším důvodem, 

proč program Rhinoceros nebyl pro tvorbu 3D vektorového drátěného modelu kaple použit, 

byl příliš velký  *.dxf soubor obsahující mračno bodů. Přestože bylo použito filtrované mračno 

bodů (*.dxf o velikosti 20 MB), byla práce v programu z důvodu objemu dat velmi pomalá. 

Program Rhinoceros je uplatňován v oborech jako je design, strojírenství a architektura, má 

mnoho konstrukčních a editačních nástrojů, avšak pro tvorbu 3D modelu z takto objemných 

vstupních dat není vhodný. 

 

 

3.1.3 MicroStation 

 

MicroStation je softwarová platforma firmy Bentley, která je využívána v mnoha oborech jako 

například geodézie, katastr a správa území, architektura, energetika a plynárenství 

(distribuční sítě), dopravní infrastruktura, telekomunikace a další. Program je řazen mezi tzv. 

CAD softwary a nabízí mnoho snadno použitelných a univerzálních nástrojů, což zlepšuje 

práci ve fázi návrhu, modelování, vizualizace, dokumentace nebo na mapových projektech 
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různého zaměření a velikostí. V programu MicroStation lze vytvářet 2D a 3D modely včetně 

finálních vizualizací [2].  

 

Pro účely této diplomové práce firma Georeal spol. s r. o. zapůjčila software 

MicroStation, verzi V8 2004 Edition. Postup práce v tomto programu za účelem tvorby 3D 

vektorového drátěného modelu byl následující: 

 

V programu MicroStation bylo třeba si nejprve otevřít mračno bodů vyexportované 

z programu RiSCAN PRO ve formátu DXF. Z důvodu menšího zatížení programu, a tedy 

rychlejší a efektivnější práce v něm bylo použito filtrované mračno bodů (Point filter, step 50), 

kdy velikost souboru *.dxf byla 20 MB. Ztratily se tím sice některé detaily, nicméně práce 

s větším souborem, který by lépe zobrazoval interiér kaple, nebyla možná (dlouhé načítání 

pohledů, dlouhotrvající přesuny prvků do jednotlivých vrstev aj). Vzhledem k tomu, že 

nativním formátem MicroStationu je DGN, bylo otevřené mračno bodů uloženo jako soubor 

*.dgn. Soubor se tím zmenšil na velikost pouhých 5 MB, což opět urychlilo práci se 

souborem a navíc byla uložením do nativního formátu zajištěna možnost použití všech 

nástrojů a funkcí, které MicroStation nabízí. V případě práce se souborem ve formátu DXF 

totiž nebylo jisté, zda budou moci být plně používány všechny nástroje. Typy souborů a 

formáty, které MicroStation, verze V8 2004 Edition podporuje, jsou následující: 

 

• CAD výkresy (*.dgn, *.dwg, *.dxf), 

• výkresy MicroStationu (*.dgn), 

• knihovna buněk (*.cel), 

• archy (*.s*), 

• skryté hrany (*.h*), 

• AutoCAD DWG soubory (*.dwg), 

• AutoCAD DXF soubory (*.dxf), 

• CGM soubory (*.cgm), 

• redline soubory (*.rdl), 

• Triforia dokumenty (*.d). 

 

V následujících odstavcích budou popsány některé funkce, nástroje, nastavení, 

možnosti, či tipy, které lze či je třeba při tvorbě 3D modelu v programu MicroStation použít. 

 

Nejprve bylo třeba vytvořit vrstvy,  do nichž se budou později při vektorizaci ukládat 

jednotlivé prvky. Pod horním rámem okna programu MicroStation se nacházejí tzv. řádkové 
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nabídky, přičemž s každým heslem (např. Soubor, Editovat, Prvek, Nastavení a další) je 

svázána roletová nabídka, viz obrázek č. 38. 

 

 
 

Obr. 38 Řádková a roletová nabídka 

 

 Vrstvy byly vytvořeny pomocí Správce vrstev, viz také obrázek č. 38. Po kliknutí na 

Správce vrstev se otevřelo dialogové okno, ve kterém bylo možné vytvořit nové vrstvy, 

filtrovat je, editovat. Kliknutím pravého tlačítka myši na nově vytvořenou vrstvu se rozbalí 

nabídka, kdy po zvolení možnosti Vlastnosti lze vrstvě přiřadit atributy jako je její název, 

popis, vzhled (barva, typ a tloušťka), viz obrázek č. 39. 
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Obr. 39 Vlastnosti vrstvy 

 

Na obrázku č. 40 jsou znázorněny vrstvy a jejich atributy , které byly použity v rámci 

tvorby 3D vektorového drátěného modelu kaple zámku Kozel v programu MicroStation. 

 

 

 

Obr. 40 Nadefinové vrstvy v MicroStation 

 

Kromě vrstev z obrázku č. 40 byly při tvorbě 3D modelu používány také pomocné 

vrstvy. Do nich byly například ukládány části mračna bodů při vektorizaci jednotlivých prvků 

(např. pouze body zobrazující lavici). Všechny ostatní vrstvy byly poté vypnuty a byly 
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zobrazeny pouze body charakterizující určitý prvek, což práci značně zpřehlednilo (byl 

vnímán pouze vektorizovaný prvek, a to usnadnilo nalezení hran prvku, respektive bodů 

tvořící hranu prvku). 

 

Dále bylo nastaveno, aby ve výkresu byla tloušťka tvořené linie (popř. oblouku, křivky, 

hrany tělesa  atd.) přiřazena dle vrstvy, do které byl útvar vytvořen. Toho se docílilo cestou 

Nastavení → Výkres → Atributy prvku → Tloušťka dle vrstvy. Pro zobrazení tloušťky 

vytvořeného útvaru ve výkresu bylo pak nutné v atributech pohledu zaškrtnout možnost 

Tloušťky čar (Nastavení → Atributy pohledu → Tloušťky čar). 

 

Program MicroStation umožňuje otevřít více pohledů najednou, přičemž v každém 

pohledu je pak možné zobrazit model (popř. výkres, plán apod.) následujícími způsoby: 

 

• dynamicky, 

• 3 body, 

• shora, 

• zepředu, 

• zprava, 

• izo, 

• zdola,  

• zezadu, 

• zleva, 

• pravé izo. 

 

Pohled je také možné otáčet průběžně. Díky funkci otáčení pohledu je možné se v modelu 

velmi dobře orientovat.  

 

 Program nabízí velkou škálu nástrojů pro tvorbu a editaci prvků: 

 

• oblouky (umístění oblouků, čtvrtelipsy a půlelipsy, upravit poloměr, úhel či osy 

oblouku), 

• buňky, 

• změnit atributy (změnit - atributy prvku, typ plochy, vyplnění, multičáru, převzít 

atributy prvku aj.), 

• kótování (délková kóta, kótovat prvek a pořadnice aj.), 

• výběr (vybrat prvek, výkonný výběr), 
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• kružnice a elipsy, 

• ohrada (umístit či upravit ohradu,upravit či rozložit obsah ohrady, smazat 

ohradu), 

• skupiny (rozložit prvek, vytvořit řetězec prvků,vytvořit region aj.), 

• lineární prvky (úsečka, křivka apod.), 

• manipulovat (kopírovat, přesunout, vodorovně přesunout, otočit, změnit velikost, 

zrcadlit a další), 

• měřit (vzdálenost, poloměr, úhel, délku, obsah, objem), 

• upravit (prodloužit úsečku, zaoblit, zkosit, oříznout prvky aj.), 

• vzorování (šrafovat, vzorovat aj.), 

• body (umístit aktivní bod, průmět bodu na prvek a další), 

• mnohoúhelníky, 

• štítky, 

• text. 

 

 Z výše uvedených nástrojů lze vyplývá, že v programu MicroStation lze tvořit různé 

typy prvků, od jednodušších jako je linie, multičára, oblouk, kružnice, elipsa, po složitější jako 

jsou mnohoúhelníky (pravoúhlé i nepravoúhlé, pravidelné i nepravidelné) a vytvořené prvky 

lze pomocí sofistikovaných nástrojů editovat a upravovat do požadované podoby. Při tvorbě 

modelu obsahujícího prvky, které se opakují, je možné využít tzv. buňky. Jedná se o složené 

prvky, které lze ukládat (knihovny buněk) či upravovat a v případě potřeby je lze použít, což 

velmi urychlí a zefektivní práci. Je také třeba zmínit nástroj AccuDraw, který umožňuje 

průběžné sledování souřadnic, respektive úhlu a vzdálenosti na kurzoru, což urychluje a 

zpřesňuje kresbu (nástroj např. navádí při kresbě ortogonálního prvku, viz obrázek č. 41). 

 

 

 

Obr. 41 Nástroj Accudraw 
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Dalším nezbytným nástrojem při tvorbě prvků ve výkresu či v rámci tvorby 3D modelu 

je Režim nájezdu, který zajišťuje přichycování na body či úsečky (dle aktuálního nastavení). 

MicroStation nabízí přichycení na nejbližší, klíčový či středový bod, dále na střed, vztažný 

bod, polovinu, průsečík, tečně, tečně z bodu, kolmo, kolmo z bodu, rovnoběžně, bodem k, 

bodem na, viz obrázek č. 42. Lze také použít tzv. multinájezd, kdy je možné navolit  

kombinaci více způsobů nájezdu, viz také obrázek č. 42. Díky správnému použití režimu 

nájezdu zabráníme nežádoucím mezerám a nedotažení při tvorbě uzavřených obrazců, jako 

například mnohoúhelníků, a tím zajistíme čistou topologii. 

 

 

Obr. 42 Režim nájezdu 

 

Při tvorbě 3D modelu je možné také využít širokou škálu 3D nástrojů, které 

MicroStation nabízí. 3D nástroje jsou uspořádány do 5 skupin – 3D hlavní, 3D upravit, 3D 

vytvořit, 3D pomůcky a 3D základní objekty, viz obrázek č. 43.  

 

 

 

Obr. 43 3D nástroje 
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Pomocí těchto nástrojů lze například umístit kvádr, kouli, válec, kužel, anuloid či výseč. 

Vytvořená tělesa lze později upravovat – například je zúžit. Je možné vytvořit zářez v tělese, 

zaoblit nebo zkosit hrany tělesa. Navíc lze také vytvořená tělesa sjednotit, či vytvořit jejich 

rozdíl nebo průnik. Těleso je možné vytvořit i vytažením. Například vytažením obdélníku 

vznikne kvádr, přičemž je třeba zadat tloušťku vytahovaného tělesa. MicroStation také 

umožňuje vytvořit těleso, popřípadě plochu, rotací nebo vytvořit skořepinu. 3D nástroje se 

aktivují kliknutím na příslušnou ikonu nástroje, čímž se otevře dialogové okno, ve kterém se 

zadají příslušné parametry nutné k vytvoření či úpravě tělesa, viz například obrázek č. 44. 

 

 

 

Obr. 44 Dialogové okno pro vytvoření tělesa rotací 

 

Při tvorbě 3D modelu v programu MicroStation je vhodné také používat tzv. Pomocné 

souřadné systémy. Je možné navolit je cestou Nástroje → Pomocné souřadnice (otevře se 

panel nástrojů PSS, viz obrázek č. 45 vlevo) , nebo Pomůcky → Pomocné souřadnice 

(otevře se dialogové okno PSS, viz obrázek č. 45 vpravo). Oba dva způsoby umožní 

nadefinovat a uložit, popřípadě naimportovat pomocný souřadný systém z jiného *.dgn 

souboru.  

 

 
 

Obr. 45 Panel nástrojů PSS (vlevo) a dialogové okno pro definování PSS (vpravo) 



 73 

Pomocný souřadný systém lze nadefinovat dle prvku, body nebo dle pohledu. Typ 

pomocného souřadného systému může být pravoúhlý, válcový nebo sférický. Nadefinovaný 

PSS lze přesunout či otočit a v rámci práce v jednom DGN výkresu je možné mezi 

pomocnými souřadnými systémy přepínat. 

 

V neposlední řadě může být nápomocen také nástroj Informace o prvku. Ikonu typickou 

pro tento nástroj lze nalézt nad řádkovou nabídkou (bílé písmenko i v modrém poli), nebo lze 

přímo v řádkové nabídce zvolit možnost   Prvek → Informace. V obou případech se zaktivuje 

kurzor a kliknutím na určitý prvek se otevře dialogové okno obsahující informace o daném 

prvku (např. souřadnice prvku aj.), viz obrázek č. 46. 

 

 

 

Obr. 46 Dialogové okno nástroje Informace o prvku 

 

V následujících odstavcích bude ve zkratce popsáno, jakým způsobem jsem při tvorbě 

3D vektorového drátěného modelu interiéru kaple zámku Kozel v programu MicroStation 

postupovala. Vzhledem k tomu, že interiér kaple obsahuje velké množství konstrukčně 

složitých prvků, jako jsou výklenky, klenby, výstupky na zdech, oltář apod., byla by tvorba 

podrobného interiéru kaple časově velmi náročným projektem. Proto byly stavební prvky 

kaple při tvorbě 3D modelu zgeneralizovány. 

 

 Nejprve byl vybrán objekt, který bude vektorizován a následně zvolen pohled na tento 

objekt shora. Při pohledu shora je totiž dobře patrný půdorys objektu (v místě hrany objektu 

jsou body více nahuštěné), který je možno následně pomocí nástrojů programu MicroStation 

zvektorizovat, viz obrázek č. 47 (vlevo).  
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Obr. 47 Zvektorizovaný obrys objektu z pohledu shora (vlevo) a zepředu (vpravo) 

 

Z obrázku č. 47 (vpravo) je však také patrné, že když se zvolí na zvektorizovaný 

půdorys objektu pohled zepředu (popř. zprava apod.), nejsou souřadnice půdorysu objektu 

ve stejné výšce. To je způsobeno, podobně jako v programu RiSCAN PRO, nežádoucím 

přichycováním na  body protější zdí apod. Při vektorizaci se totiž kurzor přichytí na nejbližší 

bod z daného pohledu  (tedy při pohledu shora se kurzor přichytí na bod s nejbližší 

souřadnicí X a Y a souřadnice Z není brána v potaz). Usazení zvektorizovaného obrysu 

objektu do žádané výšky bylo řešeno několika způsoby. 

 

Nejprve byl tento problém řešen pomocí tzv. pomocného souřadnicového systému . 

Použití pomocného souřadnicového systému mělo docílit toho, že při pohledu shora bude 

vektorizováno v rovině xy a souřadnice Z bude konstantní. Poté by bylo možné přepnout na 

pohled např. zepředu a celý půdorys posunout na bod o požadované souřadnici Z. 

Ačkoliv byly vyzkoušeny všechny způsoby definování pomocného souřadnicového 

systému, který program MicroStation nabízí, nepodařilo se problém s různou výškou bodů 

půdorysu objektu tímto způsobem vyřešit. 

 

Usazení bodů půdorysu objektu do stejné výšky je možné provést pomocí  příkazové 

řádky. V řádkové nabídce ji lze zapnout cestou Pomůcky → Příkazy. Tím se otevře dialogové 

okno, viz obrázek č. 48, ve kterém lze změnit souřadnice bodu. Nevýhodou ovšem je, že 

nelze změnit souřadnice všech bodů půdorysu najednou. V případě členitého půdorysu je 

tedy tento způsob změny souřadnice Z bodů poněkud zdlouhavý a krkolomný. 
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Obr. 48 Příkazová řádka 

 

Usazení bodů půdorysu objektu do stejné výšky bylo nakonec provedeno následovně: 

 

• Pomocí nástroje Informace o prvku byla zjištěna hodnota souřadnice Z, kterou 

mají mít body půdorysu vektorizovaného objektu (aktivací zmíněného nástroje a 

následným kliknutím levého tlačítka myši na bod o požadované výšce se otevře 

dialogové okno, kde lze pod záložkou Podrobnosti nalézt souřadnice bodu). 

• Poté byl znovu použit nástroj Informace o prvku – kliknutím levého tlačítka myši 

na zvektorizovaný půdorys objektu se otevřelo dialogové okno, kde pod 

záložkou Podrobnosti byly uvedeny souřadnice všech bodů celého 

zvektorizovaného půdorysu.  

• Souřadnice bodů půdorysu byly nakopírovány do textového souboru. 

• V textovém souboru byla přepsána souřadnice Z u všech bodů na požadovanou 

hodnotu.  

• Sloupce souřadnic musí být od sebe odděleny tabulátorem a poté je třeba 

textový soubor uložit (*.txt). 

• V programu MicroStation je potřeba smazat zvektorizovaný půdorys se 

špatnými výškami bodů, a vypnout vrstvu POINTS (vrstva obsahující mračno 

bodů). 

• Následuje import textového souboru se souřadnicemi bodů půdorysu – 

v řádkové nabídce je třeba zvolit možnost Nástroje → Popisování  → XYZ 

(souřadnice), čímž se otevře dialogové okno s nástroji pro práci se 

souřadnicemi bodů. Kliknutím levého tlačítka myši na symbol šipky směřující 

dolu se otevře dialog Import souřadnic, kde je třeba nastavit cestu k textovému 

souboru obsahujícímu souřadnice bodů půdorysu. Kliknutím na tlačítko Spustit 

se souřadnice naimportují do aktivní vrstvy. Dialogová okna pro import 

souřadnic bodů lze vidět na obrázku č. 49. 

• Poté bylo třeba opět spojit body půdorysu objektu (nyní již z bodů 

s požadovanou souřadnicí Z), přičemž je třeba předem aktivovat tu vrstvu, do 

které bude daný objekt vektorizován (např. při vektorizaci půdorysu lavice 

aktivovat vrstvu Mobiliář). 
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Obr. 49 Import textové souboru 

 

Tím tedy byla vyřešena editace souřadnice Z bodů zvektorizovaného půdorysu Dále 

bylo třeba ze zvektorizovaného půdorysu vytvořit těleso takové výšky a tvaru, aby co nejlépe 

vystihlo skutečný tvar vektorizovaného objektu. Výška tělesa byla zjištěna opět pomocí 

nástroje Informace o prvku. Poté byl použit 3D nástroj Vytáhnout. Na obrázku č. 50 jsou vidět 

všechny parametry, které lze pro vytvoření tělesa z dvourozměrného útvaru vytvořit.  

 

 

 

Obr. 50 Nástroj pro vytvoření tělesa 

 

Pro vytvoření tělesa ze zvektorizovaného půdorysu je třeba zaškrtnout možnost 

Vzdálenost a do příslušné kolonky napsat výšku tělesa, viz také obrázek č. 50. Výšku je 

třeba zapsat v takových jednotkách, které jsou pro výkres, ve kterém je 3D model tvořen, 

nastaveny jako výchozí. Po vytažení půdorysu je možné vzniklé těleso dále editovat a 

upravovat, například zaoblit či zkosit hrany, vytvořit zářez aj. Na obrázku č. 51 je 

schématicky znázorněn postup tvorby tělesa představujícího vektorizovaný objekt. 
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Obr. 51 Schématické znázornění postupu vektorizace objektu 

 

Při tvorbě 3D vektorového drátěného modelu interiéru kaple zámku Kozel byla nejdříve 

vektorizována podlaha, vnitřní zeď (obvod) a na ní okna a dveře. Poté byly vektorizovány 

další části vnitřní zdi (sloupy), strop a podlaha v patře. Následovala vektorizace balkónů a 

zábradlí. Na závěr byly vytvořeny klenby a mobiliář. 

 

V rámci tvorby 3D vektorového drátěného modelu interiéru kaple zámku Kozel byly 

často používány zejména nástroje Mnohoúhelník, Chytrý výběr, Umístit ohradu, Smazat 

obsah ohrady, Změnit atributy prvku, Vytvořit řetězec prvků, Informace o prvku, Kopie, 

Přesuny, Změřit vzdálenost, Změřit úhel, Oříznout prvky. Ze 3D nástrojů pak bylo hodně 

využíváno Vytáhnout, Zaoblit hrany, Editovat 3D základní objekt a Vytvořit rozdíl. 

Samozřejmě bylo využíváno také otáčení pohledu, zobrazování vrstev, import textového 

souboru a režim nájezdu. 
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Poté, co byl vytvořen celý 3D vektorový drátěný model interiéru kaple zámku Kozel, byl 

soubor obsahující tento model ve formátu *.dgn uložen jako soubor ve formátu *.dxf. Uložení 

do výměnného CAD formátu DXF bylo provedeno proto, aby bylo možné v případě potřeby 

s  vytvořeným 3D modelem později dále pracovat či ho upravit v jiných CAD softwarech. 

 

Dále byl vybrán a samostatně uložen na ukázku jeden objekt z každé vrstvy (např. 

okno z vrstvy Okna, lavice z vrstvy Mobiliář a další). Tyto vybrané objekty byly 

naimportovány Bc. Tomášem Luňákem do geografické databáze, kterou v rámci své 

diplomové práce vytvořil, více viz [13].  

 

Práci v programu MicroStation a používání nástrojů, které nabízí bych označila jako 

intuitivní. Mezi jeho přednosti bych zařadila velké množství konstrukčních a editačních 

nástrojů, díky nimž lze vytvořit těleso prakticky jakéhokoliv tvaru. Za poněkud krkolomný 

bych označila způsob importu textového souboru. Obvyklou cestou Soubor → Otevřít či 

Soubor → Import totiž textový soubor naimportovat nelze. Import textového souboru lze 

provést cestou na první pohled s importem nesouvisející - Nástroje → Popisování → XYZ.  

Problémem může také být přiřazení hesel z českého prostředí programu k ekvivalentním 

heslům v nápovědě programu, která je v anglickém jazyce. 

 

Pro tvorbu 3D vektorového drátěného modelu bych program MicroStation zhodnotila 

celkově jako vyhovující. Přesto, pokud by bylo možné, zvolila bych raději pro tvorbu 3D 

modelu z mračna bodů software, který je přímo určen pro zpracování mračna bodů. Práce 

s mračnem bodů byla i za použití výše zmíněných nástrojů v programu MicroStation poněkud 

komplikovaná, často nepřehledná – zejména při hledání výšky vektorizovaného objektu. 

Vzhledem k tomu, že bylo nutné původní mračno bodů filtrovat, čímž se ztratily některé 

detaily, bylo třeba při vektorizaci používat také fotografie interiéru kaple zámku Kozel – 

zejména v místech, kde mračno bodů nebylo příliš husté a nebyla jasná hrana 

vektorizovaného objektu. Program MicroStation bych volila pro tvorbu 3D modelu z menšího 

množství vstupních dat – například z fotogrammetricky vyhodnocených dat (např. textový 

soubor se souřadnicemi bodů charakterizujících hrany objektu).  

 

 

3.2 Vyhodnocení dat získaných fotogrammetricky 

 

Tvorbu 3D vektorového drátěného modelu kaple zámku Kozel z fotogrammetrických dat lze 

rozdělit do dvou fází – měření a následně zpracování dat. V následujících odstavcích budou 

obě etapy popsány.  
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V rámci měřické etapy byly nasnímány fotografie kaple zámku Kozel, které bylo nutné 

z důvodu ostrosti pořídit ze stativu. Bylo potřeba dbát na to, aby objekt, který bude později 

z fotografií vyhodnocován, byl obsažen alespoň na 2 fotografiích. Dále bylo třeba zaměřit 

vlícovací body, díky nimž lze fotografie spojit a také georeferencovat (každý bod na 

fotografiích bude mít souřadnice X, Y, Z ve zvoleném souřadnicovém systému), aby bylo 

možné z nich vyhodnotit podrobné body. Nejprve byla provedena rekognoskace terénu. 

Stanoviska, ze kterých budou měřeny vlícovací body, byla volena s ohledem na to, aby jejich 

polohu bylo možné změřit pomocí GPS a aby byla mezi jednotlivými stanovisky z důvodu 

orientace zajištěna viditelnost. Na obrázku č. 52 lze vidět rozmístění stanovisek a přibližné 

umístění kaple. 

 

 

Obr. 52 Stanoviska pro zaměření vlícovacích bodů 

 

Souřadnice stanovisek č. 4001 až 4004 a 4006 až 4008 byly změřeny dvakrát pomocí 

GPS, metodou RTK, přijímačem HiPer+ s kontrolorem FC-100, který má v sobě zabudovaný 

software TopSurf. První měření bylo provedeno 31.3.2009 přibližně v 11:45, druhé v 16:45 a 

bylo postupováno dle návodu, viz [14]. Stanovisko č. 4005, které bylo umístěno uvnitř kaple, 

bylo později spočteno jako rajon. Po zjištění polohy stanovisek následovalo měření 

podrobných bodů (vlícovací body pro spojení fotografií). Body byly zaměřeny totální stanicí 

GPT-7000, která je vybavena pro zaměření vlícovacích bodů nezbytnou bezhranolovou 

technologií.  
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Poté následovala fáze zpracování naměřených dat. Nejprve byly spočteny souřadnice 

stanovisek – u každého stanoviska byl spočten průměr jeho souřadnic získaných pomocí 

GPS metodou RTK. V tabulce č. 4 jsou uvedeny naměřené hodnoty souřadnic stanovisek (S 

– JTSK pro souřadnici X a Y, Bpv pro souřadnici Z). 

 

Tabulka 4: Souřadnice stanovisek 

St. Y 

(1. měření) 

Y 

(2. měření) 

X 

(1. měření) 

X 

(2. měření) 

Z 

(1. měření) 

Z 

(2. měření) 

4001 812854,044 812854,043 1079775,742 1079775,703 385,631 385,607 

4002 812772,026 812772,034 1079718,087 1079718,095 387,653 387,526 

4003 812757,515 812757,537 1079747,263 1079747,252 386,060 386,015 

4004 812789,068 812789,071 1079717,688 1079717,668 388,461 388,397 

4006 812776,447 812776,455 1079688,172 1079688,172 387,906 387,817 

4007 812752,301 812752,291 1079658,992 1079658,977 387,885 387,869 

4008 812833,277 812833,290 1079660,653 1079660,646 393,926 393,896 

 

 

Z tabulky č. 4 vyplývá, že zejména souřadnice X a Y se u jednotlivých stanovisek při 

prvním a druhém měření od sebe příliš neliší (max. rozdíl souřadnice Y je u stanoviska 4003 

a činí 2,2 cm, max. rozdíl souřadnice X je u stanoviska 4001 a činí 3,9 cm). Souřadnice Z se 

dá získat pomocí GPS poněkud méně přesněji (max. rozdíl souřadnice Z je u stanoviska 

4002 a činí 12,7 cm). 

 

Spočtení souřadnic zaměřených podrobných (vlícovacích) bodů proběhlo v programu 

Kokeš, verze 7.60. Byl vytvořen ZAP, do kterého byly doplněny průměrné hodnoty souřadnic 

stanovisek a naměřené úhly a vzdálenosti odpovídající jednotlivým podrobným bodům. 

Tento ZAP byl naimportován do programu Kokeš, kde byl následně zpracován a výsledkem 

byly souřadnice podrobných (vlícovacích) bodů.  

 

Dále bylo třeba nasnímané fotografie převést z původního formátu *.rdc do *.tiff, který 

je možný načíst v programech určených pro vyhodnocení fotografií. To bylo provedeno v 

programu Rollei D-image. 

 

Protokoly z GPS měření, ZAP, výpočetní protokoly, seznamy souřadnic a fotografie 

kaple ve formátu *.rdc jsou uloženy na přiloženém DVD. V následujících podkapitolách jsou 

uvedeny způsoby, jakými byly fotografie vyhodnocovány. 
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3.2.1 Stereoskopické vyhodnocení 

 

Stereoskopické vyhodnocení snímků kaple zámku Kozel mělo být provedeno v programu 

ERDAS IMAGINE, verzi 8.6, který je k dispozici ve fotogrammetrické laboratoři KMA, FAV, 

ZČU. Jedná se o software společnosti Leica Geosystems, který umožňuje zpracovávat různé 

typy geografických dat. Je zaměřen zejména na zpracování leteckých a družicových snímků, 

(např. vytvoření ortosnímků, vyhodnocení informací o typu pokryvu, aktualizace polohopisu a 

mapování výškopisu). Kromě klasických kartografických výstupů mohou být geografická data 

využívána a prezentována ve formě 3D GIS. Program je také připraven i na řešení celé řady 

úloh GIS. Nabízí například nástroje pro prostorovou analýzu a je možno vytvářet či využívat 

vektorová data ve standartních formátech firmy ESRI. Unikátní je možnost provádět 

integrovanou analýzu rastrových i vektorových dat a nástroj pro tvorbu uživatelských 

algoritmů v grafickém prostředí. Software ERDAS IMAGINE je tzv. skladebný systém  

uživatelé si tedy mohou vybrat ty moduly, které skutečně potřebují [1]. 

 

Na obrázku č. 53 lze vidět moduly, které program ERDAS IMAGINE, verze 8.6 nabízí.  

 

 

 

Obr. 53 Moduly programu ERDAS IMAGINE 

 

K vyhodnocení pozemních fotografií je třeba použít modul OrthoBASE, ve kterém se 

nastavují např. parametry kamery, jednotky, řeší se vnější a vnitřní orientace snímků, spojují 

se snímky do bloků pomocí vlícovacích bodů aj., a modul Stereo pro vyhodnocení 3D 

informací ze snímků na základě stereoskopického zobrazení překrývajících se snímků. 

V rámci stereoskopického vyhodnocení by bylo nutné použít ještě speciální LCD brýle 

s tekutými krystaly. 

 

V rámci diplomové práce Bc. Barbory Kopejkové, viz [12], však bylo zjištěno, že tento 

program není pro stereoskopické vyhodnocení pozemních fotogrammetrických snímků 

vhodný. Výpočetní algoritmus ortorektifikace snímků je založen na principu DPZ a letecké 

fotogrammetrie a v případě pozemní fotogrammetrie algoritmus selhává. Vzhledem k tomu, 

že se navíc jedná o komerční program, nelze se dostat do zdrojového kódu programu a 

výpočetní algoritmus editovat tak, aby fungoval i pro případ pozemní fotogrammetrie. 
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3.2.2 Průseková fotogrammetrie 

 

Fotogrammetrické vyhodnocení snímků bylo nakonec provedeno v softwaru CDW, který byl 

vyvinut (stejně jako fotoaparát, kterým byly pořízeny fotografie kaple) německou firmou 

Rollei. CDW je digitální fotogrammetrický měřický systém ukazující možnosti uplatnění 

moderní fototechniky v oblasti fotogrammetrie a umí zpracovat data nejen z digitálních 

komor, ale také i data z digitalizovaných snímků pořízených analogovými komorami [29]. 

 

Vyhodnocení fotografií v programu CDW bylo provedeno na základě postupu, který 

v rámci své diplomové práce navrhla Bc. Barbora Kopejková, viz [12]. V následujících 

odstavcích budou krátce popsány jednotlivé kroky vyhodnocení v programu CDW, které je 

založeno na principu průsekové fotogrammetrie (prostorové protínání zpět) a další 

zpracování vyhodnocených lomových bodů. 

 

Po spuštění programu bylo třeba nejprve založit projekt, do kterého se budou 

v průběhu ukládat vyhodnocená data apod. Dále byly v záložce Data → Nastavení 

nastaveny jednotky (metry a gony), v záložce Data → Editace dat → Data kamery nastaveny 

parametry kamery (číslo, typ, ohnisková vzdálenost, souřadnice hlavního bodu a členy pro 

polygon, který aproximuje distorzi objektivu, viz kalibrační údaje fotoaparátu [10]). Poté byly 

přes záložku Data → Editace dat → Souřadnice objektu naimportovány vlícovací body, které 

musí být uloženy do souboru formátu *.obc. Následovalo načtení snímků a inicializace užité 

kamery ke každému snímku. Po tomto kroku se zobrazily načtené snímky, na kterých bylo 

třeba označit vlícovací body. V daném snímku je třeba levým tlačítkem myši označit výřez 

přibližného umístění daného vlícovacího bodu, které je třeba následně potvrdit pravým 

tlačítkem (výřez se zobrazí v tzv. pracovním okně). Tím se zaktivuje nabídka Měření, kde se 

následně zvolí možnost Ruční měření snímkových souřadnic. Poté se postupně ve snímku 

co nejpřesněji označí poloha všech vlícovacích bodů, přičemž před označením polohy bodu 

je třeba vždy do automaticky otevřeného dialogového okna napsat číslo daného vlícovacího 

bodu. Tímto způsobem byly označeny vlícovací body i na druhém snímku a nakonec 

uloženy. Na obrázku č. 54 lze vidět dialogová okna se snímky a vyznačenými vlícovacími 

body. 
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Obr. 54 Vlícovací body na snímcích v programu CDW 

 

Následovalo přibližné umístění stanoviska kamery, ze kterého byl pořízen daný 

snímek. To se provede v dialogovém okně, které se otevře po kliknutí na záložku Náčrt. Pro 

každý snímek bylo třeba přibližně umístit kameru a doplnit přibližný sklon a směr kamery. 

Poté bylo již možné přistoupit k orientaci snímků (záložka Výpočet → Vícesnímková 

orientace). Po označení všech snímků (symbol kruhu s červenou výplní a číslem snímku) je 

třeba kliknout na tlačítko Vícesnímková. V případě, že výpočet proběhl v pořádku,  změní se 

barva symbolu správně vypočteného snímku na zelenou. Kliknutím na tlačítko Zobrazit 

výsledky byly zkontrolovány zůstatky mezi objektovými a naměřenými snímkovými 

souřadnicemi vlícovacích bodů. Implicitně nastavená tolerance 5 cm byla ponechána. 

Výpočet byl nakonec potvrzen uložením. Následovalo vlastní vyhodnocení podrobných bodů. 

Kliknutím na záložku Vyhodnocení se otevře grafický soubor s vlastní nabídkou nástrojů. 

Nejprve bylo třeba v záložce Nastavení nastavit typ výstupního souboru (grafický), zvolit 

rovinu pohledu a vrstvu, do které se budou vyhodnocené podrobné body ukládat). Střední 

hodnota pro mezní chybu vyhodnocených bodů, která je implicitně nastavena na 3 cm, byla 

ponechána. Dále byla v záložce Měření zvolena možnost 3D bod, čímž se otevřelo dialogové 

okno, ve kterém se zadává číslo vyhodnoceného podrobného bodu. Po vepsání čísla bodu je 

třeba označit polohu bodu na obou snímcích a následně kliknout na tlačítko Vypočítat. 

V případě, že byla poloha daného bodu označena na obou snímcích dostatečně přesně 

(implicitně 3 cm), uloží se souřadnice vyhodnoceného bodu. V případě, že bod není 

dostatečně přesně vyhodnocen, lze ho vyhodnotit znovu. Tímto způsobem byly vyhodnoceny 

všechny důležité lomové body, které bylo vidět na obou snímcích. Na závěr byly 

vyhodnocené body vyexportovány. V záložce Export bylo třeba zvolit 3D převod a kliknutím 

na tlačítko Přenos byla všechna vyhodnocená data uložena do adresáře projektu. 
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Původním záměrem bylo  fotogrammetrické vyhodnocení exteriéru i interiéru kaple. 

V průběhu vyhodnocování bylo však zjištěno, že pro přesné vyhodnocení by bylo třeba 

nasnímkovat znovu některé části kaple (z lepšího úhlu) a zaměřit více vlícovacích bodů. 

Vzhledem k tomu, že model interiéru kaple zámku Kozel byl vytvořen již z mračna bodů, byl 

zkušebně fotogrammetricky vyhodnocen jen exteriér. Výše popsaným způsobem byly 

vyhodnoceny body dvou stěn kaple, přičemž každá stěna byla vyhodnocována zvlášť. 

V rámci fotogrammetrického vyhodnocení exteriéru kaple byl vytvořen projekt Exterier4 (2 

snímky, 6 vlícovacích bodů), ve kterém byly vyhodnoceny lomové body čelní stěny kaple se 

vstupními dvěřmi, a Exterier6 (2 snímky, 4 vlícovací body), ve kterém byly vyhodnoceny 

body boční stěny kaple. Ačkoliv u třetí strany kaple proběhla vícesnímková orientace 

v pořádku, nebylo možné podrobné body vyhodnotit dostatečně přesně. Po vyhodnocení 

měly podrobné body očividně nesprávnou polohu. Důvodem nepřesnosti zřejmě byla příliš 

blízká stanoviska pořízení 2 snímků, ze kterých byly později podrobné body vyhodnocovány. 

Třetí stěna kaple tedy nebyla fotogrammetricky vyhodnocena. 

 

Vyhodnocené podrobné body byly následně naimportovány do programu MicroStation, 

kde z nich byl vytvořen 3D vektorový drátěný model exteriéru kaple zámku Kozel. Vzhledem 

k tomu, že nebyl vyhodnocen dostatečný počet bodů, které by charakterizovaly celou kapli, 

byly některé prvky dotvořeny pomocí nástrojů programu MicroStation. Všechny potřebné 

body nebylo možné v programu CDW vyhodnotit například proto, že bod byl zobrazen pouze 

na jednom snímku, nebo proto jeho nejednoznačnou polohu. Na obrázku č. 55 jsou 

znázorněny vrstvy a jejich atributy , které byly použity v rámci tvorby 3D vektorového 

drátěného modelu exteriéru kaple zámku Kozel v programu MicroStation. Vrstva MS 

obsahuje prvky, které byly vytvořeny pomocí nástrojů programu MicroStation. 

 

 

 

Obr. 55 Nadefinované vrstvy v MicroStation (fotogrammetrické vyhodnocení) 

 

Pro tvorbu 3D vektorového drátěného modelu kaple zámku Kozel z dat získaných 

fotogrammetricky bych program CDW zhodnotila celkově jako vyhovující. Aby proběhlo 
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vyhodnocení v programu CDW v pořádku, je třeba mít k dispozici dostatečný počet 

vlícovacích bodů. Výpočet vícesnímkové orientace může totiž i v případě menšího počtu 

vlícovacích bodů proběhnout bez problémů, a přesto poloha vyhodnocených bodů nebude 

odpovídat skutečnosti (v dialogovém okně, kde se zobrazují vyhodnocené body lze již 

pouhým okem zaznamenat nesrovnalosti v poloze vyhodnocených bodů). Také je třeba při 

pořizování snímků dbát na úhel, pod kterým se snímá později vyhodnocovaný objekt. 

Stanoviska pořízení snímků, ze kterých bude daný objekt vyhodnocen, by neměla být příliš 

blízko u sebe. Pro tvorbu 3D modelu z fotogrammetricky získaných je tedy velmi důležitá 

kvalita a přesnost primárních dat (snímky a vlícovací body). 
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4 NÁVRH POSTUPU TVORBY 3D MODELU 
 

Tato kapitola je vytvořena na základě vlastních zkušeností s tvorbou 3D modelu, který byl 

vytvořen v rámci této diplomové práce. Použity byly také informace získané na semináři o 

možnostech 3D zobrazovaní a jejich využití při ochraně kulturního dědictví, viz [34], zejména 

z příspěvku MgA. F. R. Václavíka a  Ing. Josefa Pazdery (Využití metod laserového 

skenování k pořízení komplexní dokumentaci v památkové péči). 

 

Tvorbu 3D modelu lze rozdělit do třech etap: 

 

• formulace zakázky, 

• získávání dat, 

• zpracování dat. 

 

Při tvorbě 3D modelu je třeba brát v potaz všechny tyto etapy a přikládat jim stejnou 

důležitost. Jedině tak lze vytvořit 3D model, který bude odpovídat požadavkům žadatele, 

bude vytvořen efektivně a bude plnit svoji funkci. V následujících odstavcích jsou zmíněné 

etapy tvorby 3D modelu blíže popsány.  

 

4.1 Formulace zakázky 

 

Formulace zakázky se zaměřuje na to, za jakým účel je model tvořen, např. zda bude sloužit 

pouze pro prezentační účely či zda bude součástí databáze apod. S tím souvisí požadovaná 

přesnost 3D modelu. Například u 3D modelů vytvořených pouze pro prezentační účely 

postačí běžná geodetická přesnost 14 cm.  Avšak u 3D modelů, které slouží například 

k přesné dokumentaci stavu objektu (např. pro potřeby archeologů) je třeba věnovat 

přesnosti modelu velkou pozornost. Je také třeba zvažovat možnosti 3D modelu a výstupy 

(např. formát). Je důležité si také uvědomit, kdo bude model využívat a jeho uživatelské 

schopnosti PC. 

 

4.2 Získávání dat 

 

Etapa získávání dat souvisí jednak s formulací zakázky (zejména účel 3D modelu a 

přesnost), avšak také se zpracováním dat, viz dále. Je třeba zvolit vhodnou technologii sběru 

dat, ze kterých bude následně 3D model vytvořen a při tom je dbát na efektivitu a 

bezpečnost práce. V rámci získávání dat je třeba uvážit také volbu stanovisek. Ve většině 
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případů totiž pouze jedno stanovisko  nestačí – část objektu může být například zastíněna, 

objekt je příliš velký či členitý apod. 

 

Z technologií sběru dat lze použít například laserové skenování. Výhodou této 

technologie je například přesné zachycení tvaru objektu a krátká doba potřebná pro pořízení 

velkého množství dat. V souvislosti s účelem tvořeného 3D modelu je třeba vhodně zvolit 

parametry skenování (nastavení např. úhlové šířky kroku, rozlišení úhlového měření a 

rychlosti skenování apod.).  

 

S rozvojem digitálních kamer jsou opět využívány fotogrammetrické technologie sběru 

dat. V případě volby této technologie je třeba dbát například na rozlišení kamery, patřičné 

osvětlení objektu, v některých případech je nutné použít stativ. V závislosti na metodě 

vyhodnocení snímků je také třeba vzít v potaz pod jakým úhlem později vyhodnocovaný 

objekt snímkovat. Dále je také třeba zaměřit potřebný počet vlícovacích bodů.  

 

V případě méně členitého a ne moc rozlehlého objektu je možné získat data pro tvorbu 

3D modelu klasickou geodetickou metodou – měřením pomocí bezhranolové totální stanice. 

U této metody je však třeba před samotným měřením uvážit, které body bude pro tvorbu 3D 

modelu potřeba zaměřit. V případě, že bude nějaký bod při měření opomenut, je poněkud 

složité a časově náročné tento bod doměřit. Naproti tomu v případě použití fotogrammetrie je 

objekt či jeho část nasnímkována a až při vyhodnocení se lze rozhodnout, který bod na 

snímku vyhodnotím (podobně platí i pro laserové skenování).  

 

4.3 Zpracování dat 

 

Zpracování dat se odvíjí od technologie, kterou byla data získána a také od toho, jaké HW  a 

SW vybavení je pro tvorbu 3D modelu k dispozici. Obecně pro práci s celými objekty jsou 

požadavky na HW vybavení vysoké. Co se týče SW v některých případech lze použít 

univerzální program pro zpracování dat, jindy je nutné použít software přímo určený pro 

zpracování daného typu dat (např. fotogrammetrické vyhodnocení). Při tvorbě výstupu je 

třeba si uvědomit, jaké SW prostředky má k dispozici příjemce 3D modelu a podle toho 

výstup přizpůsobit. Většina příjemců má k dispozici zejména CAD prostředí, tak je vhodné 

exportovat 3D model do výměnného formátu (např. DXF). V následujících odstavcích budou 

v závislosti na technologii sběru dat zmíněny úkony, které je třeba při zpracování dat provést. 

 

V případě, že byla data získána pomocí laserového skenování, je třeba provést 

následující kroky. V průběhu skenování vlivem např. špatného odrazu paprsku mohou mít 
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některé body špatnou polohu. Proto je třeba nejprve vyfiltrovat špatné body. Dále se spojují 

jednotlivé skeny do tzv. mračna bodů. Při tomto úkonu je třeba dát pozor na dvojité mračno 

bodů (pod spojenými skeny mohou zůstat jednotlivé nespojené skeny). V některých 

případech je třeba mračno vyhladit, popř. ředit. V mračnu bodů se mohou objevit díry ( např. 

nedostatečný počet stanovisek, kdy při skenování nebyl pokryt celý objekt zájmu, popř. 

objekt je částečně poničen vlivem času aj.). V závislosti na účelu 3D modelu se data mohou 

doplnit (např. proložení plochou), nebo např. v případě dokumentace skutečného stavu 

objektu se dále pracuje s reálnými, neúplnými daty. Po editaci naměřených dat lze přistoupit 

k samotnému vyhodnocení. Vzhledem k tomu, že mračno bodů obsahuje velké množství 

bodů, je třeba při vektorizaci z něj vybrat ty body, které nejlépe vystihují tvar objektu (není 

třeba do 3D modelu zahrnout všechny body). Provádí se tzv. generalizace, která je ovlivněna 

jednak účelem 3D modelu a zkušeností zpracovatele práce s mračnem bodů. V případě 

tvorby 3D modelu nějakého historického objektu (např. domu) je generalizace ovlivněna také 

znalostí zpracovatele historických konstrukcí apod. 

 

Při zpracování fotogrammetricky získaných dat záleží na metodě, kterou budou snímky 

vyhodnoceny. Dle toho je také použit určitý software, případně další nástroje. Například při 

stereoskopickém vyhodnocení snímků jsou třeba kromě speciálního softwaru brýle 

s tekutými krystaly umožňující stereovidění. V případě, že je pro vyhodnocení použita např. 

metoda průsekové fotogrammetrie postačí speciální software a žádné jiné pomůcky nejsou 

třeba. V principu ovšem fotogrammetrické zpracování spočívá v přípravě snímků (např. 

konverze snímku do určitého formátu, případné zesvětlení snímku apod.), spojení snímků 

pomocí vlícovacích bodů, vnitřní a vnější orientace snímků a následné vyhodnocení 

podrobných bodů, popř. linií. Vyhodnocené body lze spojit a vytvořit z nich model buď přímo 

v programu, ve kterém byly vyhodnoceny, nebo lze 3D model z vyhodnocených podrobných 

bodů vytvořit v jiném programu, který např. nabízí více konstrukčních a editačních nástrojů.  

 

3D model vytvořený z dat získaných klasickou geodetickou metodou jako je měření 

totální stanici lze vytvořit v univerzálním programu jako je např. MicroStation, kde je možné 

naměřené body jednoduše spojit pomocí různých konstrukčních nástrojů, popřípadě 

z naměřených bodů vytvořit 3D tělesa apod. V případě, že jsou k dispozici všechny potřebné 

lomové body je vytvoření 3D modelu z těchto dat jednoduché. 

 

Na obrázku č. 56 lze vidět schéma znázorňující jednotlivé kroky tvorby 3D modelu. 
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Obr. 56 Schéma postupu tvorby 3D modelu 

 

Konkrétní návrh postupu tvorby 3D modelu (jednotlivé kroky, problémy, na které lze při 

tvorbě 3D modelu narazit, tipy aj.) je popsán v kapitole 3 Vyhodnocení dat získaných 

z laserového skenování a fotogrammetricky, podkapitole 3.1.3 MicroStation. 
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5 POROVNÁNÍ VÝSLEDNÝCH 3D MODELŮ ZÍSKANÝCH  

   Z FOTOGRAMMETRICKÉHO MĚŘENÍ A LASEROVÉHO   

   SKENOVÁNÍ  

 

Výsledné 3D modely kaple zámku Kozel, které byly vytvořeny z fotogrammetrického měření 

a z laserového skenování, lze porovnat dle různých kritérií, např. z hlediska časové 

náročnosti tvorby 3D modelu, přesnosti 3D modelu a mnoha dalších. Oba vytvořené 3D 

modely kaple zámku Kozel lze nalézt na přiloženém DVD. Následující odstavce jsou 

věnovány jednotlivým kritériím porovnání. 

 

5.1 Složitost 

 

Vzhledem k tomu, že z dat získaných laserovým skenováním byl vytvořen 3D model interiéru 

kaple zámku Kozel, zatímco z dat získaných fotogrammetricky byl na zkoušku vytvořen 

částečně 3D model exteriéru kaple, lze, co se týče složitosti 3D modelu, označit za složitější 

a detailnější 3D model interiéru kaple. Je tvořen větším počtem různých typů prvků (např. 

podlahy, stropy, vnitřní zeď, sloupy spojující se v klenby, kopule, mobiliář, balkóny a zábradlí 

a další). 3D model exteriéru obsahuje základní prvky typu okna, dveře, obvodová zeď a 

střecha, které nejsou výrazně členité. V případě tvorby 3D modelu stejného objektu by však 

výsledný 3D model, vytvořený ať z dat laserového skenování či fotogrammetrických dat, měl 

dosahovat stejné složitosti. 

 

5.2 Časová náro čnost 

 

Časová náročnost tvorby 3D modelu určitého objektu záleží na zkušenostech zpracovatele 

s tvorbou 3D modelu a softwaru, který je pro tvorbu 3D modelu k dispozici. Tvorba 3D 

modelu interiéru kaple vytvořeného z dat laserového skenování je odhadnuta přibližně na 

200 hodin (vyhodnocení z dat, která byla již vyčištěna, spojena v mračno bodů a filtrována). 

Tvorba 3D modelu byla časově náročná zejména proto, že interiér kaple zámku Kozel je 

značně členitý, je tvořen velkým počtem sloupů spojující se v klenby, výklenky, balkóny, 

stropem s kopulí, rohy zdí jsou zaoblené apod. Z fotogrammetrických dat byl na zkoušku 

vytvořen pouze částečný 3D model exteriéru. Nelze tedy odhadnout dobu tvorby 3D modelu 

celého objektu, nicméně odhadem by tato doba měla být kratší. Orientace na snímcích a 

vyhodnocování lomových bodů ze snímků je totiž výrazně snazší než orientace v mračnu 

bodů. 
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5.3 Počet vlícovacích bod ů 

 

Počet potřebných vlícovacích bodů pro 3D model vytvořený z fotogrammetricky získaných 

dat a dat získaných laserovým skenováním se značně liší. Stanislav Rauch v rámci své 

diplomové práce, viz [25], zaměřil pro spojení jednotlivých skenů interiéru kaple 22 

vlícovacích bodů. V případě fotogrammetrického vyhodnocení je třeba větší počet 

vlícovacích bodů. Pro vyhodnocení objektů nacházejících se na 2 snímcích, je třeba 6 

vlícovacích bodů (v případě, že je požadována větší přesnost, je vhodné zaměřit vlícovacích 

bodů více). V interiéru kaple zámku Kozel bylo zaměřeno 45 vlícovacích bodů, v exteriéru 30 

vlícovacích bodů. 

 

5.4 Chyba v datech   

 

Dalším kritériem porovnání 3D modelů vytvořených z dat fotogrammetrických či laserového 

skenování může být, jak snadno lze odstranit tzv. díru v datech – když např. zjistíme, že část 

objektu z důvodu špatného zaměření nelze vyhodnotit. Kdyby v případě fotogrammetrických 

dat pouze nebyl objet zachycen na 2 snímcích, bylo by získání potřebných dat poměrně 

snadné a rychlé – stačilo by objet či jeho část pouze dosnímkovat (uvažujeme-li, že není 

třeba navíc měřit další vlícovací body). V případě procesu laserového skenování je doba 

zaměření poněkud delší, nicméně pokud není třeba doměřit vlícovací body, nejedná se o 

příliš časově náročný úkon. 

 

5.5 Vzhled 

 

Vzhled 3D modelů kaple zámku Kozel nelze z hlediska estetiky zcela objektivně posoudit. 

Přesto lze říci, že 3D model interiéru kaple, který byl vytvořen z dat získaných pomocí 

laserového skenování působí, na rozdíl od 3D modelu exteriéru kaple vytvořeného 

z fotogrammetrických dat, uceleně a komplexně. Je to dáno především tím, že model 

exteriéru kaple nebyl vytvořen celý, avšak pouze částečně (pouze pro vyzkoušení 

fotogrammetrického vyhodnocení dat, která mohou být dále použita pro tvorbu 3D modelu). 

V případě 3D modelu interiéru kaple na sebe jednotlivé prvky (např. podstavce sloupů a 

sloupce) navazují, popř. jsou v jedné rovině (např. okno a vnitřní zeď), což vzhledem ke 

způsobu vyhodnocení fotogrammetrických dat nebylo u 3D modelu exteriéru možné -  

odchylka při vyhodnocování jednotlivých bodů se pohybuje v řádu cm, a tak např. body okna 

nejsou v jedné rovině.  
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5.6 Přesnost 

 

Vypovídajícím kritériem porovnání 3D modelů je bezesporu jejich přesnost, ovšem exaktní 

hodnocení výsledné přesnosti 3D modelů je obtížné.  Při hodnocení přesnosti je třeba brát 

v potaz všechny etapy tvorby 3D modelu – od zaměření polohy stanovisek až po výsledné 

zpracování.  

 

Do celkové přesnosti 3D modelu interiéru kaple vytvořeného z dat laserového 

skenování je třeba zahrnout přesnost zaměření polohy stanovisek, vlícovacích bodů, 

přesnost laserového skenování a přesnost vyhodnocení. Zaměření stanovisek, vlícovacích 

bodů a laserové skenování provedl v rámci své diplomové práce Stanislav Rauch, viz [25]. 

Ve své práci uvádí porovnání naměřených souřadnic stanovisek včetně polohových 

odchylek. Nejsou ovšem doloženy žádné protokoly výpočtu vlícovacích bodů, a tudíž nelze 

spočíst střední polohovou chybu vlícovacích bodů. Přesnost laserového skenování 

(respektive přesnost měření délky) je pro použitý laserový skener LMS-Z420i ±10 mm na 50 

m. Vzhledem k tomu, že rozměr kaple je přibližně 10 m x 13 m a měřená délka tedy 

nepřesáhla 50m, lze přesnost laserového skenování považovat za ±1 cm. V rámci 

vyhodnocení v programu MicroStation bylo třeba provést generalizaci vyhodnocovaných 

prvků. Ze zkušeností s vektorizací v programu MicroStation lze říci, že by se žádný objekt 

v poloze neměl lišit o více než 4 cm, přičemž tato odchylka je myšlena mezi vyhodnoceným 

objektem (např. zdí) a body naměřenými na objektu. Výška jednotlivých prvků byla 

zjišťována složitěji, nicméně neměla by se lišit o více než 8 cm. Lze tedy konstatovat, že 3D 

model interiéru kaple Kozel je v souladu s 3. třídou přesnosti (14 cm), a to v poloze i výšce. 

 

Do celkové přesnosti 3D modelu exteriéru kaple vytvořeného z fotogrammetrických dat 

je třeba zahrnout přesnost zaměření polohy stanovisek, vlícovacích bodů, přesnost 

vyhodnocení v programu CDW. Finální zpracování bylo provedeno v programu MicroStation, 

kde byly pouze pospojovány vyhodnocené body, tudíž toto zpracování  není třeba do celkové 

přesnosti zahrnout. Přesnost 3D modelu exteriéru je charakterizována maximální střední 

souřadnicovou chybou mxyz, která je výsledkem souhrnu dílčích vzájemně nezávislých chyb: 

 

2
4

2
3

2
2

2
1 mmmmmxyz +++= , kde                                                                                      (29) 

 

m1 … vyjadřuje přesnost GPS měření, 

m2 … vyjadřuje přesnost vlícovacích bodů, 

m3 … vyjadřuje přesnost vícesnímkové orientace v programu CDW, 
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m4 … vyjadřuje přesnost vyhodnocení podrobných bodů v programu CDW. 

 

Podrobnosti k  GPS měření lze nalézt v kapitole č. 3 Vyhodnocení dat získaných 

z laserového skenování a fotogrammetricky, kde je uvedena i tabulka č. 4 s dvakrát 

změřenými souřadnicemi stanovisek. Absolutní přesnost GPS měření není možné přesně 

odhadnout, avšak lze použít výsledky bakalářské práce Tomáše Luňáka, viz [16], ze kterých 

vyplývá, že relativní přesnost měření GPS metodou RTK lze charakterizovat střední 

souřadnicovou chybou mxy = 2,26 cm (poloha) a mz = 10,69 cm (výška). V případě zahrnutí 

m1 do maximální střední souřadnicové chyby mxyz by tedy hodnota m1 byla 10,69 cm. 

 

Chyba m2 představuje maximální střední polohovou chybu vlícovacích bodů. Její 

hodnota byla spočtena při výpočtu souřadnic vlícovacích bodů v programu Kokeš a je 

uvedena ve výpočetním protokolu. Její hodnota činí 5,4 mm. 

 

m3 vyjadřuje přesnost vícesnímkové orientace v programu CDW, avšak vzhledem 

k tomu, že zůstatky souřadnic vlícovacích bodů po triangulaci byly nesmyslně malé (v řádech 

mm), byla tato chyba zanedbána – chyba v určení prvků vnější orientace se projeví v chybě 

m4. 

 

Chyba m4 představuje maximální střední chybu ve vyhodnocení podrobných bodů. Tuto 

chybu lze spočíst na základě vztahů, které lze vidět na obrázku č. 57. 

 

 

Obr. 57 Chyba ve vyhodnocení podrobných bodů 
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• Nejprve byl spočten úhel α z trojúhelníku, který je na obr. č. 57 znázorněn modrou 

barvou (délka stran S1S2 a S1P=d byla změřena v programu Kokeš a je uvedena 

v metrech): 
54,14

16,5

1

21
==

PS

SS
tgα → α=19,54°                                                         (30) 

• Poté byla spočtena strana a červeného trojúhelníku (1 pixel = 0.000003 m): 

61045,8
000003,0 −⋅==

αtg
a  (m)                                                                                 (31) 

• Následoval výpočet poměru p (f je ohnisková vzdálenost -0.00525 m): 

52381,2769==
f

d
p                                                                                                (32) 

• Na závěr byla spočtena chyba ve vyhodnocení x: 21034,2 −⋅=⋅= pax (m),           (33) 

      která bude uvažována pro všechny směry (tedy pro chybu ve směru souřadnice X, Y i  

      Z), protože exteriér kaple byl vyhodnocen z několika sad snímků s obecně   

      různoběžnými (téměř kolmými) osami záběru.  

 

Výsledná maximální střední chyba ve vyhodnocení podrobných bodů by tedy teoreticky 

měla být cca 2 cm. Vzhledem k tomu, že na přesnost vyhodnocení podrobných bodů má vliv 

také např. zkreslení objektivu, atmosférická refrakce, nepřesné určení parametrů vnitřní 

orientace aj., je bude hodnota střední chyby ve vyhodnocení podrobných bodů jiná. 

V programu CDW je střední hodnota pro mezní chybu vyhodnocených bodů implicitně  

nastavena na 3 cm. Proto tedy do souhrnné chyby bude m4 vstupovat s hodnotou 3 cm. 

 

Neúplná maximální střední polohová chyba mxyz tedy vypadá následovně: 

 

034,0030,0005,0 222
4

2
2 =+=+= mmmxyz  (m)                                                              (34) 

 

V případě zahrnutí také relativní přesnosti měření GPS metodou RTK by pak 

maximální střední polohová chyba mxyz vypadala následovně (jedná se o tzv. pesimistický 

odhad): 

 

111,0030,0005,0107,0 2222
4

2
2

2
1 =++=+= + mmmmxyz  (m)                                          (35) 
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Přesnost zaměření vlícovacích bodů lze také posoudit dle následujících tabulek, kde 

jsou porovnány souřadnice totožných vlícovacích bodů, které byly zaměřeny z různých 

stanovisek. 

 

Tabulka5: Souřadnice vlícovacích bodů zaměřených z různých stanovisek a jejich 

rozdíly – body 9 a 14 

č. bodu 

(č. stanoviska) 

Y (m) X (m) Z (m) 

9 (4002) 812784,03 1079711,81 394,59 

14 (4004) 812784,02 1079711,81 394,64 

9 - 14 0,01 0,00 -0,05 

 

Tabulka6: Souřadnice vlícovacích bodů zaměřených z různých stanovisek a jejich 

rozdíly – body 10 a 24 

Číslo bodu Y (m) X (m) Z (m) 

10 (4002) 812774,86 1079704,61 391,07 

24 (4006) 812774,87 1079704,61 391,09 

10 - 24 -0,01 0,00 -0,02 
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6 ZÁVĚR 
 

Cílem této diplomové práce byla studie možností sběru a zpracování podrobných 3D dat pro 

účely památkové péče, zejména návrh postupu tvorby 3D modelu objektů památkové péče a 

vytvoření vektorového drátěného 3D modelu kaple státního zámku Kozel. 

 

První část práce je zaměřena na bezkontaktní metody sběru 3D podrobných dat, 

konkrétně na fotogrammetrii a laserové skenování. Je zde krátce popsán vývoj obou metod a 

jejich charakteristika. Z oblasti fotogrammetrie se práce dále zaměřuje na souřadnicové 

systémy a způsoby vyhodnocení fotogrammetrických snímků, z oblasti laserového skenování 

jsou zde uvedeny informace o 3D skenerech a zpracování dat získaných laserovým 

skenováním. V této části práce je také popsáno měření fotogrammetrických dat a dat 

laserového skenování na zámku Kozel – použité přístroje, jejich parametry, popř. nastavení 

aj. 

 Další část diplomové práce se zabývá vyhodnocením dat získaných z laserového 

skenování a fotogrammetricky. Z dat získaných laserovým skenováním byl vytvořen 3D 

vektorový drátěný model interiéru kaple zámku Kozel. V průběhu tvorby tohoto 3D modelu 

bylo vyzkoušeno několik softwarů, které jsou zde uvedeny a popsány. Finální 3D model 

interiéru byl nakonec vytvořen v programu MicroStation. Z fotogrammetrických dat byl na 

zkoušku vytvořen neúplný 3D vektorový drátěný model exteriéru kaple. Původní záměr 

stereoskopického vyhodnocení byl z důvodu nemožnosti použití softwaru ERDAS IMAGINE 

nahrazen variantou průsekového vyhodnocení v programu Rollei CDW. Oba vytvořené 3D 

modely byly následně porovnány dle několika kritérií – složitost, časová náročnost, počet 

vlícovacích bodů, chyba (nedostatek) v datech, vzhled a přesnost. 

 

V rámci diplomové práce byl také navržen postup tvorby 3D modelu, který je rozdělen 

do tří etap formulace zakázky, získávání dat a zpracování dat. Při tvorbě 3D modelu je třeba 

brát v potaz všechny tyto etapy a přikládat jim stejnou důležitost. Jedině tak lze vytvořit 3D 

model, který bude odpovídat požadavkům žadatele, bude vytvořen efektivně a bude plnit 

svoji funkci.   

 

Diplomová práce splnila všechny cíle a požadavky obsažené v zadání. Výsledkem 

práce je 3D vektorový drátěný model interiéru kaple zámku Kozel a návrh postupu tvorby 3D 

modelu. Vzhledem k tomu, že 3D modelování je v současnosti velmi diskutované a aktuální 

téma a velmi efektivní způsob vizualizace různorodých objektů, je nezbytné mimo jiné 

věnovat čas a úsilí zejména vývoji sofistikovanějších softwarů umožňujících např. větší  

automatizaci zpracování dat aj. 
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OBSAH PŘILOŽENÉHO DVD 

 

 
 

Hradkova_DP – obsahuje PDF soubor s textem diplomové práce 

 

CDW - obsahuje podadresáře Exterier4 a Exterier6, ve kterých jsou umístěny soubory 

z vyhodnocení v programu CDW. 

 

GPS - obsahuje protokoly GPS (formát TXT a TSV). 

 

RDC - obsahuje fotografie kaple zámku Kozel ve formátu *. rdc. 

 

Vlic_body - obsahuje soubory se souřadnicemi stanovisek, textové soubory ZAP, protokoly   

                   výpočtu vlícovacích bodů a soubory se souřadnicemi vypočtených vlícovacích   

                   bodů. 

 

ExterierKaple_ZK - DGN soubor obsahující model exteriéru kaple zámku Kozel. 

 

ExterierKaple_ZK - DXF soubor obsahující model exteriéru kaple zámku Kozel. 

 

Kozel3.RiSCAN – obsahuje data laserového skenování. 

  

InterierKaple_ZK - DGN soubor obsahující model interiéru kaple zámku Kozel. 

 

InterierKaple_ZK – DXF soubor obsahující model interiéru kaple zámku Kozel. 
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