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Abstrakt
Tato bakalářská práce popisuje zpracování fotogrammetrických dat namě-

řených  pomocí  systému  Trimble  V10.  Zpracování  snímků  probíhalo  

v programu Trimble Business Center. Podrobné body se určují pomocí průsekové

metody.  Mapování  bylo  zaměřeno  hlavně  na  budovy  Národopisného  muzea  

v Třebízi.   Pro lepší znázornění by bylo vhodné zdigitalizovat přední štít Cífkova

statku. Hlavním výstupem měření by měla být názorná mapa obce. 

Mapa části obce Třebíz byla vyhotovena v programu Kokeš. Jako metoda

pro znázornění fasády Cífkova statku bylo využito ortofoto. I přes správné nasta-

vení programu, však nešlo ortofoto vygenerovat. 

Klíčová slova
Trimble  V10,  Trimble  Business  Center,  fotogrammetrie,  průseková  metoda,
ortofoto fasády
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Abstract
This  bachelor  thesis  describes  the  processing  of  photogrammetric  data

measured  using  the  Trimble  V10  system.  Processing  images  in  the  Trimble

Business  Center.  Points  is  determined  by  the  intersection  photogrammetry.  

The  mapping  was  focused  on  the  buildings  of  the  Ethnographic  Museum  

in Třebíz. To better illustrate, it would be advisable to digitize the front of Cífek's

farm. The main output of the measurement should be a visual map of the village.

The map of the part  of the municipality of Třebíz was prepared in the Kokeš

program.  Orthophoto was used  as  a  method to illustrate  the  façade  of  Cífek's

estate. However, despite the correct setting of the program, it was not possible  

to generate the orthophoto.

Key words
Trimble  V10,  Trimble  Business  Center,  photogrammetry,  intersection
photogrammetry, orthophoto facade
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Úvod

Cílem práce je vyhotovit mapu části obce Třebíz. Zvolená metoda zamě-

ření je pozemní fotogrammetrie pomocí systému Trimble V10. Na většině foto-

stanovisek byla použita také metoda GNSS, kvůli určení souřadnic.

Památková rezervace Třebíz,  která  se stává součástí  kulturního dědictví

České republiky, je lokalita, která si zaslouží digitální zmapování jak celé obce,

tak jednotlivých objektů. Obec bude zdigitalizovaná pomocí účelové mapy obce a

jednotlivé  památky  pomocí  ortofota  např.  průčelí  Cífkova  statku.  

Účelová mapa obce bude obsahovat půdorys budov, kanalizační šoupata a

poklopy, veřejné osvětlení, nadzemní vedení apod. 

Zvolená metoda je pozemní fotogrammetrie. Systém Trimble V10 podpo-

ruje  fotografie  ve  360 stupňovém rozsahu.  Najednou  vyfotí  12  snímků  kolem

stanoviska, které se musí v programu Trimble Business Center vyrovnat. Samotné

body se pak určují pomocí průsekové metody. 

Průseková  metoda  je  jedna  z  nejstarších  metod  pro  určení  bodů  

na fotografii. K určení bodů musí být dvě nebo více fotografií. Na dvou snímcích

se zvolí stejný bod a tím dojde k výpočtu jeho polohy i výšky. Pro zpřesnění  

je možno zvolit stejný bod na dalších fotografiích.

Snímkovací  systém  Trimble  V10  vytváří  panoramatické  snímky  

pro dokumentaci staveb, sběr GIS dat a určování souřadnic bodů ze snímků průse-

kovou metodou. Celý systém tvoří 12 kalibrovaných kamer a spousta podpůrných

senzorů, které vytváří plnohodnotný měřící a snímkovací systém. 
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1 Třebíz

Obec  Třebíz  se  nachází  ve  Středočeském kraji,  v  okresu  Kladno.  Leží

zhruba 8 kilometrů od Slaného. Počet obyvatel se pohybuje kolem 235 lidí. [1]

1.1 Historie obce Třebíz

 První historická zmínka pochází z roku 1318, kdy byly zemědělské statky

rozděleny mezi drobnou šlechtu. Už ve 13. století je však zmiňována Lipská silni-

ce, která sehrála v dějinách obce významnou roli. Vedla od Kvílic kolem návesní

kapličky  a  pokračovala  směrem  k  někdejšímu  mýtnému  domku,  a  pak  

do Hořešovic. Roku 1415 se setkáváme se zmínkou o bílé tvrzi, odkud zřejmě po-

chází německý název obce Weissturm. Český název má dva základy, první je  

od jména jednoho z majitelů Třebid,  nebo-li Třebidův dvůr. Druhý je odvozen 

od slovesa třebiti  nebo tříbiti,  což znamená kácet les.  Od této doby až do 16.

století  se nedochovaly žádné písemné zprávy. Roku 1541 se obec Třebíz stává

majetkem svatovítské kapituly. Od této doby máme o vsi mnohem přesnější infor-

mace např. o majitelích gruntů, o platech odváděných vrchnosti a o mnoha dalších

stránkách vesnického života. Archivní prameny vypovídají i o kulturním životě

obce. Do roku 1791 chodily děti do školy do nedalekých Kvílic, kde vyučoval
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Obr. 1: Mapa obce Třebíz [1]



školní mistr, poté byla založena farní triviální škola. Roku 1754 byl v Třebízi vy-

stavěn kostelík Sv. Martina. [1],[2]

1.2 Vesnická památková rezervace

Spousta  staveb v  Třebízi  jsou  chráněné  památky:  kostelík  Sv.  Martina,

kaple Nejsvětější trojice, pomník Václava Beneše Třebízského a stavby které jsou

součástí  muzea.  Jádro  vsi  představuje  hodnotný  urbanistický  celek.  Náves  je  

do tvaru obdélníka,  orientovaná ve směru komunikace s  kostelíkem, kaplí,  ná-

vesním rybníkem a zvoničkou v rozsoše. Zvoničku nechal vyrobit kolář Šaroch z

Hořešovic a plechovou stříšku vyrobil kovář A. Jiřikovský v roce 1947. V roce

1995 bylo jádro obce vyhlášeno památkovou rezervací.  Jakékoliv zásahy nebo

opravy musí být provedeny s povolením a pod dohledem památkové péče. Památ-

ková ochrana přináší obci významné postavení, pomalu se stává součástí kulturní-

ho národního dědictví. 

Mezi  hlavní  dominanty  Třebízké  návsi  patří  Cífkův  statek,  rodný  dům

V.B.Třebízkého a vesnický obchod. [3]
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Obr. 2: Kostelík Sv. Martina v Třebízi [2]

Obr. 3: Pamětní deska V. B. Třebízského [2]



1.3 Národopisné muzeum Slánska

Muzeum v Třebízi  je součástí  Vlastivědného muzea ve Slaném. V roce

1969 započala oprava Cífkova statku a dalších objektů. Pro veřejnost se muzeum

otevřelo o pár let později. Hlavní zásluhu za vznik muzea má Jan Nedvěd a všich-

ni,  kteří sním spolupracovali.  Jeho zásluhou se obnovilo historické jádro obce.

Návštěvníci muzea mají možnost obdivovat charakteristickou vesnickou architek-

turu severozápadní části středních Čech. Především jsou to budovy postavené z

opuky a pískovce, nechybí ani ukázka hrázděné konstrukce. O vývoji kamenného

domu nejvíce svědčí Cífkův statek, jeho pískovcový portál v přízemí špýcharu a

renesanční okénko pocházejí až ze 16. století. Historicky cennou součástí muzea

je rodný dům Václava Beneše  Třebízského, ve kterém je od roku 1904 upraven

památník spisovatele.  Nejen samotné stavby, ale i  jejich zařízení dotváří  obraz

života na venkově. Nashromáždění těchto věcí se povedlo díky pochopení lidí,

kteří muzeu věci věnovali. [4],[5]
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Obr. 4: Průčelí Cífkova statku [5]



2 Zaměření samotné lokality

2.1 Zadání

Vhodně vybranou metodou zaměřte oblast vesnice Třebíz, hlavně oblast

národopisného muzea.  Z důvodu zastaralé  katastrální  mapy,  by vhodný výstup

byla mapa, která by zobrazovala současný stav stavebních a pozemkových parcel.

Kvůli lepší orientaci, budou stavební parcely doplněny o čísla popisná. Na mapě

by měly být vyznačeny služby veřejnosti jako například lavičky. Kvůli lepší ori-

entaci bude mapa doplněna o legendu. Pro lepší názornost by bylo vhodné zdigita-

lizovat přední štít Cífkova statku a muzea. 

2.2 Zvolená metoda

Jako hlavní metoda byla zvolena fotogrammetrie pomocí systému Trimble

V10, který se skládá z integrovaných kamer, které dokáží zachytit 360ti stupňové

panorama. Digitální panoramatické snímky jsou vhodné pro vizuální zobrazení

dokumentace a zároveň pro měření okolí. 60ti megapixelové snímky lze pořídit

pomocí  jednoho  tlačítka.  Dvanáct  kalibrovaných  kamer  poskytuje  kompletní

dokumentaci.  Výhodou systému Trimble  V10 je  časová nenáročnost  sběru  dat

oproti jiným systémům nebo metodám trvá sběr dat pouze minuty. Další výhodou

je možnost zaměření v terénu a zpracování v kanceláři.  Díky vysoké kvalitě a

údajům o snímcích je možné, aby měření zpracovával jiný pracovník, než ten, kte-

rý  snímkoval  území.  Využít  snímky  můžeme  mnoha  způsoby,  například  

v softwaru Trimble Business Center je možno, pomocí průsekové metody určovat

na snímkách foto-body. Další možné zpracování je převedení snímků do  mračna

bodů. Tímto můžeme dosáhnout velice přesného 3D modelu. Trimble V10 je plně

kompatibilní  s Trimble R-series  GNSS přijímači  a totálními stanicemi Trimble

série S. To nám umožňuje určení souřadnic foto-stanovisek.  Zachycení snímků

taktéž pomáhá při zpracování dat z totální stanice.[6],[7],[8]
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2.3 Postup měření

Zaměření proběhlo ve dnech 19. a 20. 3. 2016 při oblačném až zataženém počasí,

což je pro rovnoměrnou expozici snímků výhodné. Také ještě příliš nebujela vege-

tace a díky tomu lze na snímcích identifikovat mnoho prvků. které by při sním-

kování v létě již nebyly vidět. Snímkovací rover Trimble V10 byl doplněn GNSS

přijímačem Trimble R10 pro určování souřadnic a výšek. Souprava byla umístěna

na výtyčce ve výšce 1,95 m a při měření/snímkování vždy zhorizontována a za-

jištěna teleskopickými opěrami.

Celkem bylo pořízeno 1692 snímků ze 143 stanovisek. Z toho 141 stanovisek má

souřadnice získané z měření GNSS RTK metodou s využitím sítě referenčních

stanic Trimble VRS Now Czech a globálního transformačního klíče pro převod

souřadnic do S-JTSK a výšek do Bpv.

Celá aparatura byla pro měření laskavě zapůjčena firmou Geotronics Praha.
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Obr. 5: Trimble V10 vpravo s GNNS přijímačem 
a vlevo s odrazný hranolem [7]



2.4 Údaje o kamerách
Pro určení souřadnic na snímkách je potřeba znát vnitřní a vnější prvky

orientace. Prvky vnější orientace udávají polohu a orientaci snímku v prostoru,

vzhledem k danému souřadnicovému systému, jsou to souřadnice středu promí-

tání. Znát prvky vnitřní orientace musíme znát, abychom mohli zpracovat snímek.

Definují prostorovou polohu středu promítání vzhledem ke snímku. Jsou to kon-

stanta  komory,  distorze  objektivu  (zkreslení)  a  poloha  hlavního  bodu.  Prvky

vnitřní orientace známe od výrobce, nebo se dají zjistit pomocí kalibrace kamery.

Trimble V10 se skládá ze 7 panoramatických kamer a  5 kamer orientovaných

směrem k zemi. Panoramatické kamery mají rozsah 57,5º v horizontálním směru a

43º  ve vertikálním směru. Hodnota úhlu na jeden pixel je 0,39 mrad/Pix. Ohnis-

ková  vzdálenost  kamer  je  3,63  milimetrů.  Hloubka  ostrosti  se  pohybuje  

od 0,1 do nekonečna metrů. Bohužel informace o prvcích vnitřní a vnější orienta-

ce jsou interní a firma Trimble je neposkytuje veřejnosti. [19],[6]

2.5 Kontrola délek
Pomocí Dista změříme délky, které jsou snadno identifikovatelné. Tyto délky po-
rovnáme s určenýmy z výkresu. V tabulce vidíme rozdíly těchto délek. 

13

Tabulka 1: Porovnání délek v metrech



2.6 Závěr o měření

Zvolená metoda je pro zaměření velice vhodná. Rychlost a přesnost měření

umožňuje zaměřit celé území za jeden až dva dny. Měření totální stanicí by bylo

přesnější,  ale o mnoho pomalejší. Zároveň  by ale zpracování v kanceláři bylo

mnohem jednodušší. Velkou nevýhodou by však bylo připojení do S-JTSK, kvůli

nedostatečnému počtu bodů podrobného bodového pole. Měření jinou fotogram-

metrickou  metodou  by  bylo  neefektivní  pro  celé  území,  ale  vhodné  

pro zaměření  objektu  národopisného muzea.  Například nafotit  objekt  ze  všech

stran a poté vytvořit 3D model.
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3 Zpracování snímků

Pro zpracování zaměřených snímků využijeme software Trimble Business

Center  (TBC).  Do  tohoto  programu  nahrajeme  job,  který  obsahuje  snímky  

i souřadnice stanovisek. Jednotlivá stanoviska rozdělíme do skupin a vyrovnáme

je pomocí funkce vyrovnání foto-stanovisek. Na výběr máme automatické nebo

ruční vyrovnání. Pomocí funkce panorama si zobrazíme snímky, na kterých zamě-

říme body s pomocí určení foto-bodu. Po určení bodů vyhotovíme mapu obce v

programu Kokeš. Zvolená metoda pro znázornění fasády bude ortofoto,  kterou

podporuje TBC.

3.1 Trimble Business Center

Tento software od firmy Trimble nabízí širokou škálu možností např. edi-

tování a zpracování měření z totální stanice či nivelačního přístroje, přes zpra-

cování  statického  měření  GNSS,  až  po  pokročilé  zpracování  mračen  bodů  

či  fotogrammetrických  snímků. Trimble  Business  Center  je  vhodný  program  

pro zpracování dat z GPS a totálních stanic. Zároveň je to schválený software  

pro odevzdávání výstupů pro katastr  nemovitostí.  Má komfortní zobrazení dat,

jejich editaci  i export. Program spojuje vlastnosti jiných programů. Lze zde geo-

referencovat vrstvy, vyrovnávat sítě, vytvořit a editovat digitální modelu terénu,

návrh tras a tunelů a zobrazení  zachycených fotografií.  Program má též plnou

podporu Google Earth. Prostředí programu je velmi přehledné, jednotlivé funkce

jsou v záložkách, které obsahují všechny potřebné funkce pro dané zpracování.[9],

[10],[11]

15 Obr. 6: Ukázka prostředí Trimble Business Centra [10]



3.2 Rozdělení stanovisek na skupiny

TBC nám umožňuje vyrovnat všechna stanoviska. Když však mezi dvěmi

stanovisky nemá vhodné vlícovací body, tak jedno ze stanovisek vypustí a už ho

nezavadí do dalších výpočtů. Například když máme dvě stanoviska a mezi nimi

zeď, tak program nenajde žádné stejné body a jedno vypustí. Tudíž po výpočtu se

nám hodí k vyrovnání třeba jenom půlka stanovisek. Tomuto můžeme zabránit,

když  stanoviska  rozdělíme  do  jednotlivých  skupin  tak,  aby  bylo  možno  

na snímcích najít dost identických bodů. Hlavní kriterium podle kterého rozdělíme

stanoviska, je viditelnost, vzdálenost mezi nimi a jejich počet. Zkontrolujeme si,

na která stanoviska je viditelnost, zároveň dbáme na to, abychom do jednotlivých

skupin zvolili stanoviska, která jsou blízko u sebe. Ukázalo se, že maximální po-

čet stanovisek je 6 a méně. 
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Obr.  7: Rozdělení jednotlivých stanovisek do skupin



3.3 Vyrovnání foto-stanoviska

Po rozdělení stanovisek do skupin je musíme v každé skupině vyrovnat.

Na výběr máme dvě možnosti: automaticky nebo ručně. Při volbě automaticky si

program nejdříve  hledá  identické  body a  hrany.  V dalších  čtyrech  krocích  se

program snaží najít  nejlepší možné vyrovnání pro stanoviska.  Po nalezení nej-

lepšího řešení, zobrazí kolik stanovisek se vyrovnalo a kolik bylo nalezeno iden-

tických bodů. Pro ruční vyrovnání je potřeba nejdříve určit vlícovací body. Čím

více vlícovacích bodů, tím je model přesnější.
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Obr. 8: Volba vyrovnání skupiny střed



Jako  výsledek  nám slouží  protokol  o  vyrovnání  stanovisek.  Geometrie

stanovisek  nám  určuje  rozložení  stanovisek  v  terénu.  Přesnost  měření  nám

ovlivňuje například vzdálenost od objektu a expozice. V protokolu můžeme nalézt

počet identických bodů a jejich kvalitu rozložení. Nadbytečnost identických bodů

je  veličina,  která  nám  ukazuje,   kolik  nadbytečných  bodů  bude  použito  

ve vyrovnání. 
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Tabulka 2: Ukázka z protokolu (Výsledek)



V sekci obecné můžeme najít základní údaje o vyrovnání. Například počet

rovnic, vstupující počet neznámých, počet nadbytečných hodnot a referenční ko-

eficient, což je: směrodatná odchylka váhy, je poměrem odhadů apriorních a apo-

steriorních chyb. Hodnota by měla být v rozsahu od 0.95 do 1.05. Pokud je na-

příklad  referenční  faktor  pro  fotogrammetrii  větší  jak  1,  znamená  to,  

že odchylky projekce jsou větší, než byly předpokládány. Optimální váha je dosa-

žena,  když referenční faktor ve skupinové statistice je blízký 1. 

Další tabulka nám ukazuje referenční faktor, apriorní skalár a nadbytečnost

v jednotlivých skupinách (fotogrammetrie, pozice a vychýlení). Apriorní skalár se 

rovná jedné, protože je to předpokládaná hodnota skalárního součinu apriorních 

chyb. 
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Obr. 9: Ukázka protokolu (obecný) 

Tabulka 3: Ukázka z protokolu (statistika skupiny)



V  tabulce  propojení  stanovisek  vidíme  počet  identických  bodů  

na jednotlivých stanoviscích. V těchto tabulkách je ukázán posun stanoviska v X,

Y  a  Z  souřadnici.  Odhady  relativní  přesnosti  nám  ukazují  přesnost  posunu

stanoviska s 95 procentní pravděpodobností.
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Tabulka 4: Ukázka z protokolu (Posuny stanovisek)



 V posledních  dvou  tabulkách  vidíme  statistiku  jednotlivých  stanovisek,

zde  je  znovu  zobrazena   geometrie,  rozložení  a  nadbytečnost,  tentokrát  však  

pro počítaná stanoviska. 

21

Tabulka 5: Ukázka z protokolu (Statistika stanovisek)



3.4 Průseková metoda 

Průseková metoda je jedna z nejstarších fotogrammetrických metod. Svůj

největší rozmach zažila pomocí digitálnímu zpracování na počítačích. Princip me-

tody je protínání vpřed z úhlů ze dvou nebo více snímků. Dříve se metoda řešila

pomocí přímých geodetických měření, z čehož vycházely jednoduché výpočetní

vztahy.  Dnes  se  využívá  analytické  řešení,  které  vychází  přímo  

ze  vztahu.  Výpočet  prvků vnitřní  a  vnější  orientace  se  počítá  iteračně.   Počet

snímků zvoleného objektu záleží na členitosti terénu plus kontrola. Geodetické za-

měření vlícovacích bodů, jejich signalizace může být umělá nebo přirozená. Počet

vlícovacích  bodů záleží  na  rozsahu objektu,  ale  minimálně  musí  být  tři.  Roz-

místění vlícovacích bodů, musí být rovnoměrné a pro měření s nižší přesností sta-

čí měřená délka. Použití průsekové metody: tvorba 3D modelů, vizualizace, pre-

zentace. Přesnost průsekové metody záleží na konfiguraci snímků, počtu a roz-

ložení vlícovacích bodů. Výhoda metody je jednoduchost, rychlost a přesnost. Ne-

výhody jsou problémy s identifikací a nárůst počtu snímků u složitých objektů.

[12],[13],[14]
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Obr. 10: Průseková metoda [12]



3.5 Určení foto-bodu

Podrobné body určujeme pomocí funkce určení foto-bodu. Obrazovku si

rozdělíme na dvě. Na první si zobrazíme jedno foto-stanovisko a na druhou druhé.

Nastavíme si snímky, tak abychom viděli určovaný bod. Nejprve nastavíme číslo

bodu a kód bodu.  Poté  si  vybereme jasně viditelný bod na obou snímcích a  

v prvním okně si nejdříve prvním klikem zobrazíme lupu a druhým potvrdíme ur-

čovaný  bod.  Na  druhé  obrazovce  se  nám  objeví  linie,  která  vede  z  prvního

stanoviska do určovaného bodu. Zkontrolujeme, zda linie opravdu prochází ur-

čovaným bodem a určíme bod i na druhém stanovisku. [15]
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Obr. 11: Určení fotobodů



V tabulce foto-bodů vidíme počet stanovisek, ze kterých bylo měřeno a

kvalitu geometrie jednotlivých bodů.  Po jejich rozkliknutí  se nám otevře tabulka

měření na daný bod. V tabulce vidíme ID měření, azimut ze stanovisek, délka a

převýšení ze stanoviska na určovaný bod a horizontální a vertikální opravu. Jako

hlavní kvalitu přesnosti bych považoval horizontální opravu, protože při tvorbě

mapy nás nadmořská výška nezajímá. 

3.6 Vytvoření mapy obce

Jako program pro vytvoření mapy byl zvolen Kokeš. Byl založen nový vý-

kres v měřítku 1:1000. Technologie byla zvolena WKOKES (standardní techno-

logie Kokeše). Nahrajeme podrobné body. Na stránkách Českého úřadu zeměmě-

řického a katastrálního si  najdeme katastrální  mapu a ortofoto  vesnice  Třebíz.

Uložíme je jako JPEG. Nahrajeme je do Kokeše a pomocí funkce umístit rastr,

transformujeme na podrobné body. Tento rastr nám pomůže při kresbě mapy. Po-

mocí funkce Expert  nakreslíme obrysy budov a komunikace.  Zvolíme mapové

značky pro  lavičky,  veřejné  osvětlení  a  poštovní  schránku.  Kresbu doplníme  

o čísla popisná, kvůli lepší orientaci v mapě. Pomocí funkce analýza dat vytvoří-

me legendu, tu upravíme tak, aby byla přehledná. 
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Obr. 12: Tabulka určených fotobodů 



3.7 Ortofoto

Pod  pojmem  ortofoto  se  nejčastěji  rozumí  georeferencované  ortofoto-

grafické zobrazení zemského povrchu. Na ortofotu je fotografický obraz zemské-

ho povrchu překreslený tak, aby byly odstraněny posuny obrazu vznikající při po-

řízení leteckého měřického snímku.  Ortofota jsou barevně vyrovnaná,  zdánlivě

bezešvá (švy jsou vedeny po přirozených liniích).  V rámci jednotlivých pásem

zobrazují stav území ke stejnému roku. Ortofoto ČR je používáno v resortu MZe

jako podklad pro vyhodnocení základních produkčních celků v systému LPIS, v

resortech  ČÚZK  a  MO  slouží  mimo  jiné  jako  základní  podklad  

k aktualizaci databází topografických dat a následně státních mapových děl. Or-

tofoto  ČR je  poskytováno řadě dalších uživatelů,  určeno je  především pro or-

ganizace  a  orgány státní  správy a územní samosprávy,  kde nachází  uplatnění  

v oblasti plánování a přípravy projektů, v ochraně životního prostředí, v krizovém

řízení a v mnoha dalších. Ortofoto ČR nachází stále širší uplatnění jako základní

datová  vrstva  geografických  informačních  systémů,  mapových  portálů  a

webových  aplikací.  Ortofoto  ČR je  výhodné  kombinovat  s  vektorovými  daty,

např. i dalšími datovými sadami z produkce resortu ČÚZK. Ortofoto ČR slouží

jako podkladová vrstva v rámci všech služeb pro přístup k datům katastru nemovi-

tostí. Ortofoto ČR je poskytováno ve formě souborových dat. [16]
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Obr. 13: Ortofoto [16]



3.8 Tvorba ortofota

Program  TBC  nám  umožňuje  tvorbu  nezkreslených  ortofot  fasád  

v  reálných  rozměrech.  Takto  vytvořená  ortofota  jsou  vhodným  podkladem  

pro vektorizaci pohledů na fasády. Pro tvorbu ortofota je nejdříve potřeba si nade-

finovat rovinu. Pomocí funkce manažer rovin si nadefinujeme novou rovinu, v

tomto případě  zvolíme  rovinu vertikální.  Zadáme dva body,  které  musí  ležet  

ve stejné úrovni. Uložíme si takto nadefinovanou rovinu a zapneme funkci vytvo-

řit  ortofoto,kde  si  nadefinujeme  jeho  typ.  Pro  naše  zpracování  zvolíme  pravé

barvy. Zadáme definiční rovinu, kterou jsme si vytvořili předtím. Na snímku zvo-

líme dva body obdélníku a obrázek uložíme. V sekci informace o obrázku vidíme

velikost a rozlišení obrázku a celkový počet pixelů. [17]

27

Obr. 14: Ukázka založení nové roviny
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4 Obecné problémy při zpracování

Největším problémem je samotný systém Trimble V10. Firma Trimble ten-

to produkt stáhla z výroby i ze svých stránek, proto je velice těžké najít nějaké

informace ohledně produktu. Plnohodnotné zpracování je možné pouze v jediném

programu, a to je Trimble Business Center. Pro získání licence se bylo potřeba

spojit s českým distributorem Trimble. Po zjištění, co má program za funkce, jsem

přehodnotil výstup práce. Nejvíce času zabralo automatické vyrovnávání stanovi-

sek.  Po řadě neúspěšných pokusů o vyrovnání  foto-stanovisek si  bylo potřeba

promyslet, jak program pracuje a uvědomit si, že je stanoviska nutné rozdělit na

menší  skupiny.  Funkce  ortofoto  nefungovala,  jak  měla.  Na  konec  

by stejně nemohla být nikde použita, a to kvůli špatnému zaměření v oblasti Cíf-

kova statku.

4.1 Trimble V10

Firma Trimble si od systému V10 slibovala velké věci. Největší výhodou

je  rychlost  měření  a  zároveň  dostatečná  přesnost  pro  vyhodnocení.  Bohužel

uplatnění tohoto systému není moc dobré. Pro malé objekty nám stačí snímkovat

jednou kamerou, okolí objektu nás nezajímá. Pro větší území je problém v dlouhé

době zpracování. Proto se firma Trimble rozhodla V10 stáhnout z prodeje, a tím 

i všechny informace. Na oficiálních stránkách není možno najít žádný manuál ani

parametry o systému. Nalézt informace je tudíž velmi obtížné. 

4.2 Trimble Business Center

Jediný program, ve kterém lze zpracovat data z V10 je TBC. Problém je 

v tom, že jsem s tímto programem nikdy nepracoval, tudíž jsem se musel všechno

učit  sám.  To samo o  sobě  stálo  polovinu  času  zpracování.  Problém byl  také  

v získání licence pro TBC. V tomto mi velmi pomohla firma Geotronics Praha,

která je distributorem pro firmu Trimble v České republice. Díky nim jsem získal

licenci i krátkou instruktáž pro program TBC.
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4.3 Přehodnocení výsledku
Prvotní výsledek měl být 3D model části vesnice Třebíz. Po získání licen-

ce a zjištění všech funkcí programu jsem musel přehodnotit výsledek. Bohužel

TBC  nemá  funkci  pro  tvorbu  3D  modelu  z  takovýchto  snímků.  

Po domluvě s vedoucím bakalářské práce jsme jako výstup zvolili 2D mapu obce. 

4.4 Vyrovnání stanovisek

Nejdříve jsem vyrovnával všechna stanoviska najednou. Vyrovnání trvalo

celý den a polovina stanovisek se nevyrovnala. Tento problém se zdál jako neřeši-

telný, dokud jsem nenašel funkci na rozdělení stanovisek do skupin. Stanoviska

jsem  rozdělil  do  bloků  náhodně,  snažil  jsem  se  zmenšit  počet  vyrovnaných

stanovisek,  ale  nesledoval  jsem, zda mezi  jednotlivými  stanovisky není  nějaká

překážka. Po vyrovnání jednotlivých bloků se stejně více jak 50 procent stanovi-

sek nevyrovnalo, a proto jsem jejich počet stále zmenšoval, ale ani to moc nepo-

máhalo. Nakonec jsem došel pouze na počet 3 stanoviska v jednom bloku. Poté

jsem si uvědomil, že je nesmysl vyrovnávat dvě stanoviska, mezi kterými je něja-

ká překážka například zeď nebo dům. Program si mezi těmito stanovisky nemůže

najít  identické  body,  tudíž  je  ani  vyrovnat.  Proto  jsem  

při rozdělování stanovisek do jednotlivých bloků, začal dbát na viditelnost mezi

všemi stanovisky. V takto určených blocích se mi všechna vyrovnala.
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4.5 Ortofoto

I přes správné nastavení funkce ortofoto, se mi jej nepodařilo vytvořit. Or-

tofoto se nejvíce používá při mračnech bodů, kde při vytvoření nevzniká velký po-

čet pixelů. Při tvorbě ortofota ze snímku je však možné, že program nedokáže

zpracovat tak velké množství pixelů. Ortofoto fasády Cífkova statku by stejně ne-

bylo možné zobrazit a to z důvodu špatného měření. Pouze na jednom snímku je

vidět fasáda Cífkova statku celá. Problém je, že ji z více jak poloviny zakrývají

větve stromu, proto ortofoto nebylo použito.

30



 Závěr
Výstup bakalářské práce je mapa části vesnice Třebíz v měřítku 1:1000.

Mapa zachycuje situaci  v  okolí  návsi  a  národopisného muzea.  Podrobné body

byly určeny průsekovou metodou. Jejich přesnost závisí na rozlišovací schopnosti

zpracovatele, na kvalitě pořízených snímků a na vzdálenosti od stanoviska. Hlavní

určení přesnosti u foto-bodů je horizontální oprava kterou lze nalézt v tabulkách

foto-bodů.  Přesnost  mnou  určovaných  bodů  je  v  řádech  jednotek  centimetrů.

Souřadnice bodů jsou uvedeny v seznamu souřadnic na tři desetinná místa. Vše je

uloženo na přiloženém disku. 
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7 Seznam zkratek 
GNSS- Global Navigation Satellite Systém

RTK- Real Time Kinematic

VRS- Virtuální referenční stanice

JTSK- Jednotná trigonometrická síť katastrálního

Bpv- Balt po vyrovnání

GPS- Global position systém

Mze- Ministerstvo Zemědělství

ČUZK- Český úřad zeměměřický a katastrálního

LPIS- Land Parcel Identification System 

8 obsah el. Přílohy
Formanek_job.vce

Formanek_kokes.vyk

Formanek_mapa.pdf

Formanek_protokoly.pdf

Formanek_mereni.rar
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