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ABSTRAKT

Tato diplomová práce se zabývá detailní měřickou dokumentací stop vytvo-

řených na kamenných kvádrech. Jejím prvním cílem je nalezení vhodného softwaru

pro tvorbu a následný export řezů skrz mračno bodů získané fotogrammetrickou me-

todou. Druhým cílem je pak provedení analýzy těchto řezů a vydání doporučení ke

způsobu jejich vedení.  Práce vznikla v návaznosti  na grantový projekt týkající  se

způsobu opracování kamene.
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ABSTRAKT

This diploma thesis deals with detailed measuring documentation of traces

created on stone blocks. Its first goal is to find a suitable software for the creation

and export of profiles through a point cloud obtained by photogrammetric method.

The second goal is to analyze these profiles and issue recommendations on how to

guide them. The thesis was created in connection with a grant project concerning the

method of stone processing.
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ŘD Řídké mračno
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Úvod

1 Úvod
Tato diplomová práce vznikla na návrh památkáře pana Michala Cihly, který

se  zaobírá  analýzou  stop  nástrojů  na  kamenných  kvádrech.  Zároveň  tato  práce

navazuje  na  diplomovou  práci  Ing.  Anny  Zemánkové,  která  zkoumala  možnosti

dokumentace těchto kamenných bloků s požadovanou přesností.

První část diplomové práce se zabývá průzkumem softwaru vhodného pro ve-

dení řezů ve fotogrammetricky získaném 3D modelu kamenného kvádru, teorií vy-

tvoření stopy a popisem historických kamenických nástrojů.

Druhá část diplomová práce se zabývá možnostmi vedení řezů skrz stopy vy-

tvořené těmito nástroji. Zkoumá, jakými směry by se měly dané řezy vést a s jakými

odchylkami  je  možné  pracovat,  aniž  by  došlo  ke  znehodnocení  vypovídající

schopnosti řezů. Zjišťuje nutný počet řezů, jenž bude kvalitně reprezentovat břit ná-

stroje,  kterým  byla  stopa  vytvořena  a  hledá  možnosti  ke  složení  tvaru  břitu  z

dostupných fragmentů.

Cílem práce  je  provedení  rešerše v oblasti  traseologie  a  posouzení  využi-

telnosti různých softwarů, které by mohly sloužit k vedení řezů skrz mračno bodů.

Dále se zabývá testováním různých variant technologie tvorby řezů a má definovat

metodická doporučení týkající se analýzy povrchu kamenů. 
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Rešerše

2 Rešerše
V rámci diplomové práce byl proveden důkladný průzkum v oblasti softwarů,

které dokáží zpracovat velké množství bodů (v řádech milionů) a nad touto množi-

nou pak provádět analýzy a především řezy.

U softwarů byla porovnávána jejich dostupnost (zda-li jsou zdarma ke stažení

či je nutné si za plné verze zaplatit) a především funkcionalita. Software pro tuto prá-

ci lze rozdělit do dvou základních kategorií:

1. Programy  pro  zpracování  mračen  bodů,  které  umožňují  manipulaci  s

body, jejich úpravu, ořezy, natočení apod.

2. Programy pro zpracování a analýzu 3D modelů terénu. Toto bylo řešeno z

důvodu  teoretické  možnosti  považovat  opracovaný  povrch  kamenného

kvádru za terén na povrchu země, pouze zmenšený. 

Největší  část  práce  byla  vyhotovena  v  softwarech  CloudCompare,  Global

Mapper a AutoCAD, které se ukázaly jako nejvhodnější. 

Dále byl získán přehled o dosavadním stavu traseologie a byly prostudovány

následující publikace:

Research Prespectives of the Traceology of Metal Artifacts [1]. Jedná se o od-

borný článek, který se zabývá využitím nástrojů a jejich původem. Autor zde zmiňuje

možnost rekonstrukce tvaru břitu nástroje ze stopy, ale více se jí nezabývá.

Experimental and Use-Wear Examinations of Flint Knives: Reconstructiing

the Butchering Techniques of Prehistoric Lithuania [2]. Jde o odborný článek za-

bývající se studií poškození pravěkých nástrojů v důsledku řeznické práce.

Studying  woodworking  technology  on  ancient  shipwrecks  through  digital

photography and photogrammetry [3]. Jde o studií, která se zabývá výzkumem stop

na  dvou dřevěných  lodních  vracích,  přičemž využívá  fotogrammetrickou  metodu

dokumentace. Autor zde zaznamenal stopy a určil, jakým nástrojem byly vytvořeny.
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Rešerše

Typology proved by traseological and experimental archaeology tests: „unre-

touched scrapers“ [4]. Jedná se o výtah studie zabývající se změnami ostří pazour-

kových nožů v důsledku jejich používání.

Svědectví kamenných nástrojů – využití traseologie v archeologii  [5]. Jde o

naučný článek z časopisu Živa (6/2004) zabývající se možnostmi traseologie a její

využití. 

Traseologie jako archeologická metoda [6]. Zde se jedná o semestrální práci

Koníčkové Markéty z Univerzity Palackého v Olomouci, která se zaobírala základní-

mi informacemi o traseologii.

Pod pokličkou  archeologie  (6):  Traseologie  kovových artefaktů  [7].  Jde  o

článek, který zmiňuje možnosti traseologie a metalografie1 při zkoumání kovových

artefaktů, zde konkrétně bronzového meče. 

On the Methodology of Studying Palimpsests in Rock Art: The Case of the

Shalabolino Rock Art Site, Krasnoyarsk Territory [8]. Jedná se o odborný článek, ve

kterém autorka  objasňuje  traseologickou  analýzu  vzájemně  se  překrývajících  ka-

menných pravěkých rytin. Vytvořila zde za pomocí fotogrammetrie 3D model objek-

tu.

Tyto studie se obecně zabývaly traseologií a hledaly spíše typy použitých ná-

strojů, způsob, jakým se používaly a jak se během užívání opotřebovávaly. Nebyly

provedeny žádné velmi podrobné analýzy průběhu stop.

Jediné  zahraniční  publikace,  které  se  přímo  týkaly  podrobné  analýzy  3D

modelů stop a tvorby řezů, byly tyto:

Lithic or metal tools: Techno-traceological and 3D analysis of rock art  [9].

Autoři se zde zabývali fotogrammetrickým sběrem dat a následným vývojem softwa-

ru, který by v mračnech bodů dokázal vyhledat průběh stopy a tu pak vyexportovat.

Software pod jménem 3Dtracer by měl být volně stažitelný a dostupný pro studium

3D povrchů v archeologickém průzkumu, ale autor ho, bohužel, nedokázal nalézt.

1 Nauka o makrostruktuře kovů a jejich vlastnostech [10]
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Rešerše

Druhá publikace byla: The bison of La Gréze (Dordogne, France) under the

microscope  [11]. Autorka, která spolupracovala i na předchozí zmíněné práci, zde

prováděla podrobnou analýzu stop zanechaných na pravěkých rytinách ve Francii.

Vyhotovila podrobný 3D model pomocí fotogrammetrie a pomocí příčných řezů ur-

čovala pravděpodobný tvar nástroje a techniku, s jakou byla rytina vyhotovena.

Tyto dvě ruské publikace se sice zabývaly analýzou řezů, neřešily ovšem me-

todiku ani přesnost, s jakou by měly být řezy vedeny.

Velmi důležitými zdroji byly publikace, kterých byl autorem či spoluatorem

pan Michal Cihla, jenž se touto problematikou dlouhodobě zabývá.

Od tohoto autora byly prostudovány následující publikace:

Non-invasive material and traceological research of the stone head from Cel-

tic settlement Závist near Prague [12]. Jedná se o část konference Interdisciplinary

ALMA Conference /6./ : Painting as a story,  kde autoři pojednávali o analýze stop na

soše hlavy kelta.

Výzkum v Cava Magi [13], Jde o výzkum stop po nástrojích užívaných při

důlní činnosti. Jednalo se o rozsáhlejší práci na několika místech v podpovrchovém

lomu Cava Magi, podle rodiny Magi, nachází se ve městě Tarquinie, 100 m jižně od

nekropole Monterozzi. Zde bylo prozkoumáno velké množství stop. U této a před-

chozí práce došlo k užití stejných analytických metod, které byly testovány v této

diplomové práci: zpracování snímků v Agisoft Photoscan (nyní Metashape) a analýza

stop v Global Mapperu. Postupy ve studii se shodují s výsledky, kterých bylo dosa-

ženo v této diplomové práci.

Úvod  do  problematiky  středověkých  technologických  postupů  opracování

stavebního kamene [14], kde se autoři zabývali metodikou opracování kamenných

kvádrů a analýzou tvaru břitů nástrojů pomocí fotografií.

Autor dochází k závěru, že ke komplexnímu výzkumu řezů skrz stopy po ka-

menických nástrojích prozatím nedošlo, vyjma studií pana Michala Cihly. Tato práce

je tedy pravděpodobně první, jež se touto tématikou zabývá.

12



Použité vybavení 

3 Použité vybavení 
3D modely povrchů kamene byly vytvořeny fotogrammetrickou metodou. K

pořízení snímků bylo použito následující vybavení, které bylo zapůjčeno katedrou

geomatiky.

Fotoaparát Nikon D7100

Jedná se o digitální zrcadlovku od firmy Nikon, která byla použita k pořízení

snímků, jež byly potřebné k vytvoření 3D modelů povrchů kamene.

Parametry [15]:

rozlišení: 24Mpx

obrazový snímač: CMOS (23,5 x 15,6mm)

rozlišení snímku: 6000 x 4000px

čas závěrky: 1/8 000 – 30s

citlivost ISO: 100 – 6 400 s možností dalšího zvýšení na ISO 25 600

velikost LCD: 3,2‘‘/8cm displej s rozlišením 1 229 000 bodů

počet ostřících bodů: 51

13
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Použité vybavení 

Objektiv AF-S DX Micro NIKKOR 40 mm f/2,8G 

 

Parametry [16]:

ohnisková vzdálenost: 40mm

světelnost: f/2,8

nejvyšší clonové číslo: f/22

obrazový úhel: 38° 50‘

nejkratší zaostřitelná vzdálenost: 0,163m od obrazové roviny

největší měřítko zobrazení: 1:1

průměr filtrového závitu: 52mm

Měřítka

K určení skutečných rozměrů bylo nutné ke každému objektu přiložit alespoň

jednu známou vzdálenost.  To bylo vyřešeno pomocí kriminalistických měřítek od

společnosti LT Sezam s.r.o., přičemž jejich přesnost se pohybuje v řádu setin, respek-

tive desetin milimetru. Příloha č.1 obsahuje kalibrační protokoly.
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Použité vybavení 

Další vybavení

stativ

halogenové reflektory

různé podložky pro vhodné natočení objektů
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Obrázek 3.3.: Měřítka [17]



Použitý software

4 Použitý software
Zde je uveden výčet programů, které byly využit k tvorbě 3D modelů povrchů

kamene a k porovnání vyexportovaných řezů. Dále autor uvádí softwary, které byly

vyhodnoceny jako potenciálně vhodné pro tvorbu řezů.

4.1 Agisoft Metashape
Agisoft Metashape (dříve známý jako Agisoft PhotoScan) je software vyvinu-

tý firmou Agisoft LLC. Provádí fotogrammetrické zpracování digitálních snímků a

generuje  3D prostorová data pro využití  v GIS, dokumentaci kulturního dědictví,

produkci vizuálních efektů a lze jej použít pro nepřímé měření objektů. [18]

Byla použita školní licence nainstalovaná v laboratoři fotogrammetrie a dále

pak 30-ti denní trial verze v době, kdy byl v rámci nouzového stavu omezen přístup

do školních prostor. Software byl použit k vytvoření 3D modelu povrchu kamene z

vyhotovených snímků.
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Použitý software

4.2 AutoCAD 2017
AutoCAD je grafický 2D a 3D software vyvinutý firmou Autodesk. Použvá

se v mnoha oborech: geodézie, stavitelství, návrhářství nebo architektura [19]. 

Program byl využíván pro porovnávání vyexportovaných řezů z jednotlivých

testovaných softwarů a také pro skládání konečné podoby břitu nástroje z fragmentů

jeho stop. AutoCAD byl získán na základě studentské licence Fsv ČVUT.

4.3 Testovaný SW pro zpracování a analýzu mračna
Jedná se o SW vytvořený ke zpracování, manipulaci a analýzu mračen bodů

(vyhotovených např. fotogrammetricky nebo laserovým skenováním). Výhodou pou-

žívání  těchto  SW jsou možnosti  natáčení  mračna,  kvalitní  vizualizace,  ořezy  ne-

vhodných částí  a  řezy tvořené  clipping boxem2,  čímž se v podstatě  vytvoří  nové

mračno bodů.

Tyto SW byly zkoumány z několika hledisek: dostupnost (volně stažitelné,

placená licence), zda dokáže pracovat s velkým počtem bodů (řádově v milionech),

způsob tvorby řezů, jejich exporty a celková interaktivnost daného prostředí.

2 Box vytvářející hranice nového mračna

17
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Použitý software

Hlavní  nevýhodou  (alespoň  u  všech  programů,  které  byly  testovány)  se

ukázala nemožnost rychlé analýzy řezu. K tomu je potřeba vlastnit nějaký kreslící

program (např. typu AutoCAD), kde se řez mračnem nebo případně síťovým mode-

lem (meshí) zobrazí. Osvědčila se metoda exportu do formátu .dxf a jeho následné

načtení do softwaru AutoCAD (či jiného podobného softwaru, např. MicroStation).

4.3.1 CloudCompare

Jedná se o open sorce program pro zpracování mračen bodů. Původně byl vy-

tvořen ve spolupráci mezi Telecom ParisTech a R&D. Tvorba byla zahájena v roce

2003. Účelem jeho tvorby bylo detekovat změny v mračnech bodů, které měly velmi

vysokou hustotu např: deformace staveb nebo průmyslových zařízení. V dnešní době

se jedná o nezávislý a svobodný software volně ke stažení [20].

V programu lze provádět srovnávání mračen, dělat statistiky, provádět různé

geometrické analýzy a vytvářet řezy. Řezy se tvoří pomocí funkce Cross Section. Ko-

lem mračna se vytvoří ohraničující box, jehož stěny je možné přesouvat ve všech

třech osách. Díky tomu dojde k ořezu. Je schopný načíst a exportovat řadu formátů

(.txt, .dxf, .bin, .obj. Celý seznam na [21]). Základní postup tvorby řezů v CC je po-

psána ve CloudCompare_videotutorial.wmv.
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Použitý software

4.3.2 ReCap

ReCap  je  software  pro  zachycení  reality  3D  skenováním.  Byl  vyvinut

společností  Autodesk.  Umožňuje  vytvoření  3D  modelů  z  fotografií  a  laserových

skenů. Lze jej zakoupit za 9 007 CZK ročně [22]. Mračno bodů lze ořezávat pomocí

limit boxu, se kterým se pracuje totožně jako v případě ořezání objektů v Cloud-

Compare.  Mračno  je  možné  obarvit  podle  převýšení,  již  naskenovaných  (nasní-

maných)  barev,  podle  normál  apod.  Mračno  bodů  je  možné  exportovat  ve

formátech .rcp, .rcs, .pts a .e57. Celkově kvalitní a interaktivní program. Je možné jej

vyzkoušet ve 30ti denní trial verzi.
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Obrázek 4.5.: ReCap: uživatelské prostředí



Použitý software

ReCap byl prozkoumán především z toho důvodu, že je nutný pro správný

chod jiného programu od firmy Autodesk, Civil 3D. Civil 3D dokáže načíst mračno

bodů pouze ve formátech .rcp nebo .rcs a ReCap je tak jediný program, který toto

umožňuje. Ořezání mračen bodů a jejich uložení do příslušného formátu je pak po-

psáno ve ReCap_videotutorial.wmv.

4.3.3 Blender

 Software vyvinutý organizací Blender Foundation v roce 2002. Jedná se o

open sorce software původně určený pro 3D grafiku, tvorbu animací a her. Lze stáh-

nout  nadstavbu PointCloudVisualizer,  která  je  určena právě pro práci  s  mračnem

[23]. K dispozici je kvalitní a přehledná dokumentace celé nadstavby [24]. Práce s

programem podobná jako u CloudCompare.

Je interaktivní a obsahuje příjemné prostředí. Umožňuje rozsáhlé a uživatel-

sky přívětivé vizualizace dat. PointCloudVisualizer importuje a exportuje pouze for-

mát .ply, což autor považuje za největší problém celého softwaru. Práce byly prove-

deny ve verzi 2.82.7.
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Obrázek 4.6.: Blender: uživatelské prostředí
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4.3.4 FurgoViewer

Software vyvinutý společností Furgo pro prohlížení dat z leteckého laserové-

ho skenování (Lidar)  [25]. Je tedy velmi vhodný pro zobrazení velkého množství

bodů. Obsahuje interaktivní ovládání a umožňuje velmi rychlé zobrazení dat a prová-

dění řezů. Bohužel je FurgoViewer určen pouze pro vizualizaci a autorovi se nepo-

dařilo řezy exportovat.

4.4 Testovaný SW pro práci s 3D modely terénu
Následující programy byly primárně určeny pro tvorbu 3D modelů terénu, k

analýze spádu, orientace ke světovým stranám, generování vrstevnic, výpočtu kuba-

tur nebo tvorbě řezů. Důvodem využití těchto programů byla myšlenka považovat

mračno fotogrammetricky vytvořených bodů na povrchu kamene za body naměřené

na terénních tvarech, jen v jiném měřítku. Stopy se chovají podobně jako skutečný

terén a je tedy možné k tomuto kroku přistoupit. Velkou výhodou u těchto SW je

možnost provedení dalších analýz 3D modelů terénu, jako je sklon, expozice nebo

tvorba vrstevnic. Tyto funkce pak mohou pomoci lépe objasnit průběh stop.
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Obrázek 4.7.: FurgoViewer: uživatelské prostředí
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Jelikož je většina těchto softwarů nastavena na práci v jednotkách v řádech

metrů nebo centimetrů, je žádoucí mračno bodů zvětšit (například v CloudCompare)

ve vhodném měřítku (100x, 1000x).

Byla zkoumána dostupnost SW (volně stažitelné, placená licence), zda doká-

že pracovat s velkým počtem bodů (řádově v milionech), způsob tvorby řezů, jejich

exporty a celková interaktivnost daného prostředí.

4.4.1 Global Mapper

Jedná se o geografický informační systém vyvinutý americkou firmou Blue

Marble Geographics. Užívá se pro správu prostorových dat a práci s mapami. Podpo-

ruje vektorové i rastrové zpracování. Lze v něm poměrně snadno a jednoduše analy-

zovat 3D data (práce s povodími, kubatury, řezy, tvorba vrstevnic, spádů, analýza

sklonu terénu a jeho expozice a mnoho dalšího…)  [26]. Základní licenci je možné

pořídit za 549$. Lze za dalších 549$ dokoupit modul LiDAR, díky kterému se Global

Mapper doplní o mnoho užitečných (ne však nezbytných) funkcí i pro tento projekt

(řezy mračnem a podobně). Práce byly prováděny na verzi 21.  Global Mapper je

možné vyzkoušet ve 30ti denní trial verzi a to jak základní licenci tak i modul Li-

DAR. Také se jedná o software, který hojně využívá zadavatel a na jehož doporučení

byl zkoumán.
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Obrázek 4.8.: Global Mapper: uživatelské prostředí
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Práce v tomto softwaru je velmi interaktivní, je schopen načíst data ve velkém

množství  formátů (.txt,  .ply,  .obj…).  3D model  terénu byl vytvořen metodou tri-

angulace a to z důvodu zapojení co nejvyššího počtu bodů do výpočtu. Vytvoření

modelu terénu a práce s ním, aniž by se výrazně snížil výkon počítače, byl možný i

pro objekt č.3 obsahující téměř 14,6 milionu bodů.
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Obrázek 4.10.: Global Mapper: řez 3D modelem terénu

Obrázek 4.9.: Global Mapper: řez mračnem bodů
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Funkce pro vedení řezů jsou ze všech jiných testovaných programů nejlepší.

Vedení řezu lze uložit, zopakovat, vést mnohonásobné rovnoběžné řezy. Výsledky je

následně možno exportovat do různých formátů (.dxf, .png, .jpg, .ply, .txt...). Načtení

dat a tvorba řezů v Global Mapperu je popsána v GlobalMapper_videotutorial.wmv.

4.4.2 TAP 7

Software vyvinutý společností  SoftWright LLC určený ke zpracování a ana-

lýze terénu [27]. Přijímá pouze formát .shp, autorovi se nepodařilo z importovaných

bodů vytvořit model terénu, nad kterým by bylo možné vést řezy.

4.4.3 Surfer

Software vyvinutý společností Golden Sofware určený ke zpracování a ana-

lýze terénu [28]. Lze zde provádět výpočty modelů terénu, generace vrstevnic, analý-

zy spádu, expozice, řezy skrz modely terénů. Řezy je lze exportovat do formátu .dxf,

díky čemuž je  možné je dále  porovnávat.  Přijímá většinu formátů dat,  podporuje

jejich vektorové i rastrové zpracování. Práce byly prováděny na verzi 12.7.984. Li-

cenci lze zakoupit za 999$.
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Obrázek 4.11.: Surfer: uživatelské prostředí
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Pro tvorbu 3D modelu terénu autor použil triangulaci s lineární interpolací,

čímž se vytvořil TIN. K tomuto nastavení bylo přistoupeno z důvodu zahrnutí co nej-

většího počtu bodů do výpočtu. Vrstevnice i model terénu byly pro objekt č,2 ob-

sahující 1,3 milionu bodů vyhotoveny bez problémů. Při tomtéž postupu pro část ob-

jektu č.1 o 2,4 milionech bodů ale došlo k problémům s výkonem a jakákoliv práce v

programu pak byla téměř nemožná.

Řezy se generují  v grafickém oknu programu a toto grafické okno je  pak

možné exportovat. Řezy jsou vytvořené v obecném měřítku, které je nutné definovat.

Nejlépe je pak určení měřítka 1:1, protože při exportu se pak zachovají rozměry řezu

a není nutné jej více upravovat. Také je nutné nastavit totožné jednotky u osy X a Y.

Načtení dat a způsob vedení řezu je popsán v Surfer_videotutorial.wmv.

4.4.4 GEO5 Terrain

Software vyvinutý společností Fine s.r.o., jenž je určen k tvorbě digitálního

modelu terénu z importovaných bodů [29]. SW přijímá pouze formát bodů .dxf. 

Tento program nebyl schopen načíst požadované vysoké množství bodů a na-

dále s nimi pracovat. Autor ořezal mračno bodů u objektu č.2 z počtu 1 300 000 bodů

na 100 000 bodů, ale ani s takto nízkým a již málo vypovídajícím počtu bodů nebyl

schopen pracovat.
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Obrázek 4.12.: Surfer: nastavení parametrů řezu
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4.4.5 TerrainTools9

Software vyvinutý společností Softree [30]. Je určen ke zpracování a analýze

terénu.  Autorovi  se  nepodařilo  načíst  velké  množství  bodů,  přičemž dle  jednoho

dostupného zdroje by měl být schopen pracovat s počtem bodů v řádech milionů

[31]. Autor tuto skutečnost přisuzuje buď nedostatečnému výkonu svého počítače

nebo nějaké neznámé chybě v načítání dat.

4.4.6 Civil 3D

Civil 3D je grafický 3D software vyvinutý firmou Autodesk, jenž podporuje

CAD a BIM. Používá  se pro dokumentaci  a  projektování  stavební  infrastruktury.

Podporuje vektorové a rastrové zpracování dat. Je možné v něm vytvářet 3D modely

terénu a ty pak následně analyzovat. Skrz model je pak možné vést řezy. Lze jej poří-

dit za 9 670CZK měsíčně [32]. Je možné jej vyzkoušet ve 30ti denní trial verzi.

Jedná se o jediný testovaný software, u kterého je možné vytvořené řezy v

modelu ihned analyzovat. Toho bylo dosaženo díky tomu, že je Civil 3D vybudovaný

na základech AutoCADu.

Mračno bodů je importováno ve formátu .rcs nebo .rcp, které je možné vytvo-

řit v softwaru ReCap (rovněž od společnosti Autodesk). Autor se pokusil načíst mrač-
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Obrázek 4.13.: Civil 3D: uživatelské prostředí
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na bodů pro objekty 1 a 3, ale vzhledem ke své obsáhlosti je nebylo možné zobrazit a

software zkolaboval.  Objekt  č.2,  jenž obsahoval  přibližně 1,3 milionu bodů, bylo

možné načíst a pracovat s ním. Dle výrobce [33] je možné pracovat s až 25 miliony

body v mračnu. Autor došel k závěru, že důvodem neschopnosti práce s tolika body,

je nedostatečný výkon jeho počítače.

Nad mračnem je  triangulací  vyhotoven  3D model  terénu.  Pomocí  nakres-

lených linií je možné vést řezy funkcí rychlý profil. Řez vytvořený touto funkcí je ale

pouze  dočasný a  po zavření  souboru výkresu se automaticky odstraní.  Vytvoření

trvalého řezu se provede funkcí rozlož. Celý postup importu mračna bodů, tvorby 3D

modelu terénu a vedení řezů je popsán v Civil3D_videotutorial.wmv.

4.4.7 QGIS

Jedná se o volně stažitelný open sorce software pro užití v GIS, jenž je zastře-

šován společností Open Source Geospatial Foundation. Je určen pro komplexní ana-

lýzu vektorových i rastrových dat  [34]. Pro tvorbu řezů skrz 3D modely terénu je

nutné nainstalovat nadstavbu Profile Tool, přičemž práce s tímto nástrojem je velmi

podobná jako u Global Mapperu. Řez je možné exportovat do formátů .png, .svg,

3D .dxf nebo 2D .dxf. Software obsahuje celou řadu analytických funkcí: výpočet

vrstevnic, sklon terénu, expozice, hrubost nebo detekci hran na 3D modelu terénu.
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Obrázek 4.14.: Civil 3D: ukázka výstupu řezů
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QGIS na rozdíl od dříve zmíněných softwarů dokáže načíst velké množství

dat, ale problém nastane při jejich zpracování. Vytvoření modelu terénu je pro po-

třebné množství bodů velmi zdlouhavé, či dokonce neproveditelné. Autor zkusil prá-

ci se 100 000 bodů, kdy se podařilo vyhotovit model terénu poměrně rychle a kva-

litně.

Nadstavba Profile Tool obsahuje chybu, která nedovoluje exportovat průběh

řezu ve formátu .dxf [35]. Souřadnice lomových bodů profilu je možné kopírovat do

tabulku Excelu a tu pak dále zpracovávat, což autor považuje za velký nedostatek.
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Obrázek 4.15.: QGIS: uživatelské prostředí

Obrázek 4.16.: QGIS: export tabulky obsahující souřadnice lomů
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4.5 Zhodnocení testovaného softwaru
Bylo provedeno srovnání dostupného SW a na základě výhod a nevýhod byla

vydána doporučení k jejich užívání.  Řezy ze SW Cloud Compare,  Surfer, Global

Mapper a Civil 3D byly mezi sebou porovnány.

Řez v Cloud Compare byl určen za výchozí, protože je veden přímo skrz neu-

pravené mračno bodů.

Řez v Surferu je velmi vyhlazen a zanikají tak jemné poruchy ve stopě. Přesto

je možné vyčíst základní tvar stopy a řez je použitelný.

Řez v Global Mapperu obsahuje odskoky, které však ve výsledku řez nijak ne-

znehodnocují.

Velmi dobrého výsledku dosáhl Civil 3D, jehož průběh řezu není nijak zvlášť

vyhlazený a věrně kopíruje mračno bodů.
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Obrázek 4.17.: Řezy z jednotlivých softwarů
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4.5.1 Software nevhodný pro tvorbu řezů

Blender. Neobsahuje  příliš  mnoho funkcí  pro  práci  s  bodovými mračny  a

možností  importu/exportu jsou velmi omezené na formát  .ply.  Lze jej  použít  pro

vizualizaci, případně pro tvorbu podkladů pro různé prezentace. 

FurgoView. Nevyhovuje z důvodu nemožnosti vyhotovený řez skrz mračno

bodů exportovat.

TAP7. Nevyhovuje  z  důvodu  silně  omezeného  importu  dat  pouze  ve

formátu .shp a následné nemožnosti vyhotovení 3D modelu terénu.

GEO5 Terrain. Nevyhovuje z důvodu neschopnosti pracovat v velkými obje-

my dat.

4.5.2 Software vhodný v určitých případech

Surfer. Software  je  velmi  podobný  Global  Mapperu.  Existuje  zde  značné

množství vizualizace modelu terénu a funkcí pro jeho analýzu.

Program neobsahuje funkci pro vytvoření více rovnoběžných řezů, což autor

považuje za nevýhodu oproti GM. Dále je nutné při exportu řezu do formátu .dxf

dávat pozor na jeho měřítko, protože řez se uloží tak, jak je zobrazen na pracovní

ploše.  Tento  problém  u  GM  odpadá,  neboť  ten  ukládá  průběh  řezu  v  reálných

souřadnicích. V případě zpracování 2,4 milionového bodového mračna již dochází k

problémům s výkonem a práce v softwaru je prakticky nemožná. Průběh řezů je vel-

mi vyhlazen a nejsou jasné jemné nuance. Jeho cena je také téměř dvojnásobná opro-

ti GM.

Pokud zpracovatel  vlastní  tento program, autor  jej  doporučuje,  ale  mračna

bodů je nutné ořezat na přijatelnou velikost. V případě koupi Surferu přímo za úče-

lem analýzy stop na kamenných kvádrech jej autor nedoporučuje a jako levnější a

mnohem kvalitnější alternativu nabízí Global Mapper.

TerrainTools9. Autorovi se nepodařilo načíst mračno bodů, ačkoliv dle zdroje

[31] by  tento  software  měl  být  schopen pracovat  s  milionovými mračny.  Reálná

funkčnost tohoto nástroje by měla být ještě ověřena.
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Civil 3D. Obrovskou výhodou Civilu 3D je možnost okamžité analýzy řezů

přímo v softwaru. Není k tomu nutné dokupovat jiný program. Práce s řezy je rychlá

a intuitivní. Zpracovatel má možnosti nastavení mnoha stylů, kterými se 3D model

terénu či řez mračnem dokáže zobrazit. Podobně jako v QGIS, Surferu nebo Global

Mapperu je možné provádět rozsáhlé analýzy 3D modelu terénu.

Práce s velkými objemy dat je náročná, co se týče požadavků na výkon počí-

tače. Dle vyjádření poskytovatele  [36] není Civil 3D pro tuto práci vhodně napro-

gramován. Nutností pro práci je vlastnictví softwaru ReCap, který uloží mračno bodů

do podporovaného formátu. Pořizovací cena celkově přesahuje ročně 100 000CZK.

Pokud zpracovatel již vlastní tento SW, autor jej doporučuje k použití. Po-

řízení programu speciálně k analýze stop na povrchu kamenů jej ale především z dů-

vodu vysoké ceny nedoporučuje.

QGIS. Software je volně stažitelný, přehledný, tvorba řezů interaktivní a lo-

gická. Existují možnosti další analýzy modelu terénu.

Kvůli  chybě  v  programu  [35] není  SW  schopen  exportovat  profil  ve

formátu .dxf. Export je možný pouze ve formátech .png a .svg. Pro získání přesných

souřadnic, je nutné exportovat jejich tabulku a body pak zobrazit v jiném programu.

Z tohoto důvodu a nemožnosti zpracovávat mračna bodů o velikosti v řádech milionů

autor tento software doporučuje k práci s menšími objemy dat, případně je nutné roz-

sáhlejší soubory ořezat.

4.5.3 Software vhodný pro tvorbu řezů

Cloud  Compare.  Vzhledem  k  možnosti  jeho  volného  stažení,  schopnosti

importu a exportu většiny formátů obsahujících mračna bodů, logické a interaktivní

vedení řezů a mnoho další užitečných funkcí souvisejících s úpravami mračen bodů

jej autor shledává za vhodný.

Nevýhodou je nemožnost tvorby vrstevnic a dalších analýz 3D modelů teré-

nu, které mohou být nápomocné při  pochopení průběhu stopy. K následnému po-

rovnávání řezů je pak nutné vlastnit nějaký kreslící program typu AutoCAD.
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Global  Mapper V tomto softwaru bylo provedeno největší  množství  řezů.

Ovládání programu je logické, přehledné, GM je schopný přijmout většinu formátů

obsahujících mračna bodů. S daty dokáže pracovat velmi rychle, modely terénu je

možné různě obarvit a nasvítit,  čímž je možné zvýšit jejich vypovídající hodnotu.

Funkce pro vedení řezů jsou zde velmi kvalitně zpracované, je možné vést vícená-

sobné rovnoběžné řezy a ty pak hromadně exportovat. V případě vlastnictví modulu

LiDAR je možné provádět řezy i skrz mračna bodů a ne jen skrz modely terénu. 

Pro svou funkcionalitu a příznivou cenu 549$  za základní licenci a dalších

549$ za modul LiDAR autor tento software velmi doporučuje, přičemž pro účel tvor-

by řezů a jejich export postačí zakoupení základní licence.
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5 Teoretická část
V této kapitole je vysvětlena vědecká metoda traseologie, je zde uveden výpis

historických předmětů, které se používaly pro opracování kamenných kvádrů. Je také

popsán způsob, jakým se stopa vytváří a jak se může v průběhu času měnit.

5.1 Traseologie
Nejprve je nutné uvést rozdíl mezi trasologií a traseologií. Trasologie je kri-

minalistický obor, který se zabývá zkoumáním stop (obuvi, nohou, pneumatik, otisky

chrupu apod.) [37], zatímco traseologie z trasologie vychází, ale v dnešní době je vý-

hradně používána pro zkoumání historických nálezů [38].

Traseologie jako archeologická metoda pomocí mikroskopické analýzy pra-

covních stop (lesků, striací3 a poškození hran) a reziduí na povrchu nástrojů umožňu-

je interpretaci pravděpodobné funkce/způsobu používání nástroje …

Předmětem zkoumání jsou modifikace povrchu nástroje (tzv. pracovní stopy),

které vznikají při mechanicko-chemické interakci mezi nástrojem a opracovávaným

materiálem. Dále to jsou zákonitosti související s mechanismem vzniku a rozvojem

pracovních stop na různých surovinách použitých pro výrobu nástroje, vznikem post-

depozičních modifikací povrchu zkoumaných nástrojů, ovlivněním/dochováním pra-

covních stop a residuí v různém prostředí, odlišnost a odlišitelnost pracovních stop

jednotlivých opracovávaných materiálů [38].

3 Rovnoběžné rýhy na zlomových plochách [39]
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5.2 Nástroje
Pro správné pochopení, jak jednotlivé břity/čepele vypadaly, je potřeba určit,

jaké  nástroje  se  v  minulosti  používaly.  Obecně lze  nástroje  rozdělit  do dvou zá-

kladních kategorií: ruční a topůrkové. Následující popis nástrojů byl převzat z pub-

likace: Historické způsoby opracování kamene, metody průzkumu a kritéria výběru

náhradního kamene kvádrového zdiva [40].

5.2.1 Ruční nástroje

Jedná se o nejstarší nástroje na světě, které se používaly již od starověku. Jde

o dláta, do jejichž horní části se udeří jiným nástrojem např. kladivem nebo palicí.

Existuje celá řada takovýchto nástrojů:

Lemovadlo: Dláto s rovným hladkým tupým ostřím, které se používá k vy-

hlazení rýhaté stopy nebo se s ním zarovnávaly lemy stezek a utahovaly rohy kvádru

před možným ulomením.
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Obrázek 5.1.: Repliky historických kamenických nástrojů (foto M. Panáček 2012)[40]
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Prýskač: Je velmi podobný lemovadlu, ale ostří má tvarované v úkosu cca

45°. Jedná se o nejstarší ruční nástroj používaný na území Čech a Moravy

Špičák: Nejstarší ruční nástroj používané na celém světě. Používán k hrubým

úpravám kamene. Jedná se o dlouhé špičaté dláto, které vytváří rýhu. Ve starověku

prakticky jediný nástroj, který se vůbec používal.

Dláto: Jedná se o ruční nástroj, který se směrem k břitu rozšiřuje, přičemž

břit může mít různý tvar a to podle účelu, ke kterému bylo dláto vytvořeno. Materiál,

ze kterého jsou dláta vyrobena, se mění dle data jeho vyrobení. Nejstarší jsou mědě-

ná, pak bronzová a pak železná.

Dláto po sobě zanechává typickou stopu v podobě krásně čitelných rýh.

Dláto s úzkým rovným břitem:  Nejpoužívanější  kamenický nástroj od sta-

rověku. Břit má klínovitý tvar a různou délku. Dlouhé (cca 25cm) se používaly na

tvrdé horniny (žula, granit...) a to díky jejich velké razanci při úderu, zatímco krátká

dláta se používala pro měkké horniny (opuka, pískovec...).

Zanechává  pravidelné  řady  bezprostředně  za  sebou  řazených  rýh,  jejichž

šířka odpovídá šířce břitu.

Dláto se širokým rovným břitem: Dláto mělo široký břit, obvykle bylo na tělo

o délce cca 15cm nakován břit o průřezu šířky 8 – 15cm. Používalo se striktně pro fi-

nální přerovnání lícovaného povrchu.
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Obrázek 5.2.: Středně široká dláta (foto M. Panáček 
2013) [40]
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Dláto s břitem s plochými nebo špičatými zuby: Inovační dláto s úzkým či

středně širokým rovným břitem. Krátké nebo dlouhé tělo. Břit s naseknutými třemi

až osmi přibroušenými plochými nebo špičatými zuby, které zvyšovaly efektivitu

práce.

Zanechává na povrchu otisk svého tvaru, jenž mohl být použit i pro dekora-

tivní účely. 

5.2.2 Topůrkové nástroje

Jedná se o nástroje, které jsou opatřeny násadou. A to buď dřevěnou (v drtivé

většině) nebo kovovou (výjimečně v pozdějších dobách). Násada bývala kulatého či

oválného průřezu. Téměř výhradně byl používán jasan. Jsou to nástroje obouručné a

velmi účinné.

Špic (dvojšpic): Kovová část je tvořena čepelí čtvercového mírně zaobleného

průřezu s kovářsky  vytaženým hrotem (buď na jedné straně (špic) nebo na obou

stranách  (dvojšpic)).  Velikost  středověké  čepele  od  40  –  50  cm,  postupně  se

zmenšoval. Na konci 19. století velikost 30cm. Délka násady: středověk 40 – 50cm,
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Obrázek 5.3.: Dláta se špičatými zuby (foto M. Panáček 2013) [40]
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na konci středověku cca 35cm. Určen k prvotnímu opracování kamene k formování

zamýšleného tvaru.

Stopa: Tvar trojúhelníku se středovou rýhou zakončenou kulatým důlkem po

hrotu nástroje.

Plošina:  Tvarem připomíná kanadskou dvojbřitvou sekeru. Ostří je kovářsky

vytaženo do tvaru sekery. Ostří může mít několik tvarů: zaoblený, přímý, s rovným

břitem nebo zubaté. Ostří i násada ve velikosti kolem 40 – 50cm. V novověku pak na

cca 35 x 35cm. Používala se k dorovnání menších nerovností po předchozím hrubém

opracování (Ve většině případů se jednalo o konečnou úpravu). Používala buď celá

plocha břitu nebo jenom jeho špička.

Stopy:

Celá  plocha břitu:  Zanechává kontinuálně  plošně  rozmístěný  rastr  záseků

jednotlivých úderů. Tvar a velikost závisí na vedení a razanci úderů, čili jestli ka-

meník stál nebo seděl a také záleželo na velikosti nástroje.

Špička břitu: Vytváří tzv. přetínání na styčných plochách.

Dále samozřejmě záleží,  zda bylo ostří rovné nebo zubaté (podle toho pak

tvar vytvořené stopy.
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Obrázek 5.4.: Plošina s rovným břitem (foto M. Panáček 2007) [40]
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Poté existovaly různé kombinace těchto nástrojů např.: špicplošina (kombina-

ce špice a plošiny), teslice (sekyra je na topůrku umístěna příčně), špicteslice (kom-

binace špice a teslice), plošinoteslice (kombinace plošiny a teslice). 

5.3 Vytvoření stopy
Kámen se opracovává postupně jednotlivými údery povětšinou jedním ná-

strojem. Vedením úderu se vytváří nová stopa. S každou následující stopou se povrch

kamene mění a velmi často se stává, že nová stopa zcela nebo jen z části překryje pů-

vodní stopu. Pochopitelně také záleží na tom, zda je úder veden celou plochou břitu

nebo pouze špičkou. Nakonec se může stát, že povrch kamene je  rozryt  tak, že na

něm není možné nalézt žádnou stopu, která by reprezentovala celý břit nástroje. Z

tohoto důvodu je pak nutné břit složit z jednotlivých fragmentů.
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Obrázek 5.5.: Plošina s ozubeným břitem (foto M. Panáček 2007) [40]
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Velikou výhodou při skládání stop nástrojů je skutečnost, že v dřívějších do-

bách neexistovaly technologie pro přesnou výrobu břitů. Toho lze využít především u

zubatých čepelí, kde jsou jednotlivé výstupky různě daleko od sebe. Fragmenty se

pak porovnávají a pokud jednotlivé řezy spolu lícují, je zde velká pravděpodobnost,

že se jedná o jednu a tutéž část břitu. Při dostatečném množství vzorků pak lze zkon-

struovat celý břit. U břitů s nezubatou čepelí je třeba hledat vady na břitu. Nechtěné

zoubky, prohlubně apod. Pomocí těchto nesouměrností lze také zkonstruovat břit.
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Obrázek 5.6.: Stopy po jednotlivých úderech nástrojem. Objekt č.3

Obrázek 5.7.: Rozteč ozubeného ostří v řezu stopou, objekt č.1, rovina YZ
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Je důležité vzít v úvahu, že zkoumané vzorky mohou být i několik století sta-

ré, což s sebou nese riziko opotřebení materiálu. Na kámen působí vnější vlivy, které

jeho  povrch  obrušují  (voda,  mráz,  vítr,  biologické  procesy),  což  se  nevyhne  ani

stopám. Pokud je tedy vytvořeno na kamenném kvádru více stop jedním nástrojem a

tyto stopy jsou pak zkoumány, je možné, že průběh jejich řezů se bude mírně lišit, i

když se bude jednat o tentýž úsek. Analýza by tedy měla probíhat s jistým citem.

5.4 Metoda IBMR
IBMR (Image Based Modeling and Rendering) je fotogrammetrická metoda k

vyhotovení  3D  modelu  objektu,  která  byla  Ing.  Zemánkovou  [17] určena  jako

vhodná pro dokumentaci stop na povrchu kamenných kvádrů. Byla tedy použita i pro

tuto diplomovou práci.

Principem  metody  je  vyhotovení  více  snímků  totožného  objektu  z  více

stanovisek, přičemž překryt snímků by měl být větší než 70%. Při snímkování se ob-

jekt nesmí pohnout a neměly by se měnit světelné podmínky.

Po automatickém nalezení identických bodů se určí prvky vnitřní a vnější ori-

entace a díky nim je pak vyhotoveno mračno bodů. K určení velikosti mračna je

nutné zadat alespoň jednu známou vzdálenost, například pomocí měřítek.
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Obrázek 5.8.: Eroze stopy
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6 Praktická část
Následující kapitoly pojednávají o způsobu pořízení snímků objektů, o jejich

zpracování na 3D model, o popisu objektů a o analýze stop na modelech.

6.1 Objekty a jejich zpracování
Na základě  výsledků  diplomové  práce  Ing.  Zemánkové  [17] byla  pomocí

IBMR metody vytvořena 3D mračna bodů jednotlivých objektů. Byly tedy vyhotove-

ny snímky objektu z různých stanovisek, ty pak následně načteny do softwaru Agi-

soft Metashape, kde došlo k samotnému výpočtu.

6.1.1 Snímkování objektů

K analýze byly použity totožné objekty, které používala i Ing. Zemánková

[17].  Šlo o dva pískovcové a jeden opukový vzorek. Snímky byly vyhotoveny při

dodržení  doporučených  parametrů:  clona  fotoaparátu  F13-F16,  osvětlení  objektů

dvěma halogenovými reflektory, měřítka umístěná ze všech stran, pokud to situace

umožňovala. Byly vyhotoveny snímky ve třech věncích.

Nastavení fotoaparátu:

režim snímkování - priorita clony

clona - F13/F16

ISO - 400

expoziční doba - max 1/60

korekce expozice - 0

vyvážení bíle - pomocí výběru barvy světla
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Objekt Počet snímků
1 49
2 44
3 46

Tabulka 6.1.: Počet snímků na objektu
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6.1.2 Zpracování snímků v Agisoft Metashape

Byly vybrány snímky s odhadem kvality vyšším než 0,5, automaticky vyhle-

dány a porovnány identické body na všech snímcích a zjištěny prvky vnější a vnitřní

orientace, díky čemuž vzniklo řídké mračno bodů. Parametry řídkého mračna, fil-

trování bodu i hustého mračna jsou totožné jako v práci Ing. Zemánkové [17].

Parametry ŘD:

accuracy - highest (pracuje s původní velikostí snímků)

tie point limit - 5000

key point limit - 0 (na každém snímku je nalezeno tolik bodů, kolik je možné)

adaptive camera model fitting - Ano

Byly sejmuty vlícovací body na měřítkách, která posloužila k zadání známých

vzdáleností, čímž byl určen skutečný rozměr modelu. Body řídkého mračna pak byly

následně filtrovány a po každém filtrování bylo provedeno svazkové vyrovnání.

Parametry filtrování bodů:

projection accuracy - 10

reprojection error - 0,5

reconstruction uncertainty - 6

image count - 2

Bylo  vygenerováno  husté  mračno  bodů  (Dense  Cloud)  a  to  na  základě

samotných snímků a prvků vnitřní a vnější orientace. Husté mračno bylo následně

exportováno do formátů .ply, .txt, .obj. 

Parametry výpočtu hustého mračna:

quality - ultra high (pracuje s původní velikostí snímku)

depth filtering mode - mild

calculate point colors - ne (zde došlo k jistému nepochopení situace. Ing. Ze-

mánková nepracovala s vizuální stránkou objektů, proto zřejmě kvůli úspoře dat ne-

počítala barvy bodů. Pro tuto práci je ovšem velmi vhodné barvu bodů spočítat.)
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6.1.3 Objekt č.1

Jedná  se  o  opuku  opracovanou  ve  14.  století  [17].  Pravděpodobným  ná-

strojem, jenž zde byl použit, byla plošina se zubatým ostřím.

Stop na vzorku se nachází velké množství a jsou poměrně zachované. Délka

stopy se pohybuje okolo 4 – 5cm, šířka pak přibližně 1cm. Dobře detekovatelné zuby

jsou hluboké cca od 0,3mm do 0,5mm a široké 2mm. 
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Obrázek 6.1.: Objekt č.1
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6.1.4 Objekt č.2

Jedná se o pískovec, v jehož středu se nachází jeden hluboký zásek, pravdě-

podobně způsobený špicí. Na dně tohoto záseku se pak nachází důlek jenž reprezen-

tuje skutečný tvar ostří použitého nástroje. Vzorek je novodobý a vytvořený zadava-

telem. Nevykazuje tedy známky stárnutí a eroze. Důlek na dně je dobře čitelný.
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Obrázek 6.2.: Objekt č.2
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6.1.5 Objekt č.3

Jedná se o pískovec opracovaný pravděpodobně plošinou se zubatým ostřím.

Okraj vzorku pak byl pravděpodobně jemně opracován dlátem.

Stop po topůrkovém nástroji se na vzorku nachází velké množství a jsou za-

chované podobně jako u objektu č.1. Délka stopy se pohybuje okolo 8cm, šířka pak

asi 0,5cm. Dobře detekovatelné zuby jsou hluboké cca 0,4mm a široké 5,5mm.
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Obrázek 6.3.: Objekt č.3
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6.2 Analýza modelů povrchů
Zadavatel již několik let analyzuje povrchy kamenných kvádrů. Nad vyhoto-

veným 3D modelem terénu v Global Mapperu vede řezy, ze kterých pak určuje prav-

děpodobný tvar použitého nástroje. Řezy vede v ose směru úderu nástroje a v ose

směru břitu. Nezabývá se přesným natočením řezové roviny.

Následující kapitoly se zabývají analýzou využitelnosti mračna bodů či 3D

modelu z něj vytvořeného a možnostmi natočení mračna/modelu při jeho načtení do

SW určeného k vedení řezů. Dále řeší možnosti použití více řezů stejné stopy a vady

způsobené odchýlením se od roviny břitu, resp. směru úderu. Autor vytvářel řezy

pouze v doporučených programech Global Mapper a Cloud Compare. Jejich analýza

pak probíhala v AutoCADu.

6.2.1 Ověření využitelnosti dat mračno v. model

Řezy je možné tvořit buď skrze mračno bodů nebo skrz vygenerovaný síťový

model (mesh). Při tvorbě 3D modelu může dojít ke zhoršení vypovídající hodnoty

výsledku. Autor ověřil rozdíly mezi mračnem bodů a vyhotoveným síťovým mode-

lem a to jak u SW určeného k práci s mračny bodů, tak i u SW pro práci s 3D modely

terénu.

SW pro zpracování a analýzu mračen bodů

V případě tvorby meshe v některém z programů pro zpracování a analýzu

mračna záleží na počtu plošek, které se na mračnu vygenerují. V SW Agisoft Meta-

shape byl generován síťový model s různým nastavením počtu plošek u objektu č.2,

což znázorňuje Tabulka 6.2.

Bylo  zjištěno,  že  při  nastavení  na  nejnižší  kvalitu  mesh  dobře  lícuje  s

mračnem bodů, ale je velmi vyhlazená. Lze z ní vyčíst tvar nástroje, ale v případě,

kdy by bylo potřeba  pracovat  s  většími  detaily,  je  vhodné nastavit  kvalitu  vyšší.

Mesh se střední kvalitou se ukázala jako zcela dostačující a rozdíly, které se pak ob-

jevily u ještě mnohem kvalitnějších meshí, jsou již zanedbatelné.
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Při rozhodování mezi prací s meshí nebo s mračnem bodů autor doporučuje

buď žádnou mesh nevytvářet, čímž lze ušetřit čas přípravných činností, a pracovat

pouze s mračnem bodů, nebo mesh vytvořit (v případě Agisoft Metashape) alespoň

na medium quality či v poměru počet bodů/počet plošek, jenž je uveden v Tabulka

6.2. Autor však nevidí v jejím vytvoření žádný přínos, avšak ani výrazná negativa,
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Počet bodů:         Velikost souboru [Mb]: 137,4

Počet plošek Využitelnost

Low quality 45,0 Spíše ne 3,4 0,01
Medium quality 15,0 Ano 10,5 0,01
High quiality 5,0 Ano 33,0 <0,01
Vlastní 1 2,1 Ano 78,8 <0,01
Vlastní 2 0,7 Ano 245,1 <0,01
Vlastní 3 0,5 Ano 375,9 <0,01

2 139 533
Vlastní/

Přednastavené 
parametry

Poměr 
body/plošky

Velikost 
souboru [Mb]

Max rozdíl 
mesh/mračno 

[mm]
47 544

142 634
427 906

1 000 000
3 000 000
4 518 750

Tabulka 6.2.: Nastavení tvorby meshe, soubory ve formátu .obj

Obrázek 6.4.: Rozdíl v řezu mračnem a meshí v Cloud Compare 1: Objekt č.2

Obrázek 6.5.: Rozdíl v řezu mračnem a meshí v Cloud Compare 2: Objekt č.2
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kromě  vytvoření  dalšího  objemného  (dle  kvality)  souboru.  Rozhodnutí  o  použití

jedné nebo druhé varianty autor ponechává na zpracovateli, aby se rozhodl, s čím se

mu bude pracovat lépe. 

SW pro práci s 3D modely terénu

V případě tvorby meshe v mapovacích programech (Global Mapper) se pak

plocha vytváří některou z triangulací (npř. Delaunayova), přičemž se do výpočtu za-

hrnují všechny body mračna.

Porovnání bylo provedeno následujícím způsobem: nad mračnem bodů objek-

tu č.2 byl vyhotoven 3D model terénu v softwaru Global Mapper. Skrz tyto dva ob-

jekty pak byl veden jeden společný řez, vyexportován ve formátu .dxf a následně pak

byl porovnán v Autocadu. Bylo zjištěno, že rozdíl mezi řezem skrz mračno a skrz 3D

model terénu se pohybuje maximálně v řádu 0,01mm. Z důvodu čisté přesností do-

chází autor k závěru, že nezáleží, zda vedeme řez meshí nebo mračnem bodů. Vzhle-

dem k tomu, že některé SW nedokáží řezat mračno (nebo jen s nadstavbou), je tvorba

meshe přímo nutná.
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Obrázek 6.6.: Rozdíl v řezu mračnem a meshí v Global Mapperu: 
Objekt č.2
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6.2.2 Ověření vlivu natočení modelu

Bylo nutné ověřit, do jaké míry je přijatelné natočení celého mračna/meshe v

jednotlivých typech softwarů a jestli má natočení nějaký vliv na výsledek. 

SW pro zpracování a analýzu mračen bodů 

Pokud jsou řezy vedeny v některém ze softwarů pro zpracování mračen bodů,

pak je natočení mračna zcela irelevantní a záleží pouze na směrech, kterými se vedou

řezy. To je možné díky skutečnosti, že na rozdíl od SW pro práci s 3D modely terénu,

které operují ve 2D nebo 2,5D prostoru, pracují tyto SW ve třech rozměrech. Pří-

padná tvorba meshe je tedy nezávislá na natočení celého mračna.

SW pro práci s 3D modely terénu

Pokud jsou řezy vedeny v některém z mapovacích softwarů a dochází k řezu

v meshi, je potřeba ještě před jejím vygenerováním zajistit vhodné natočení mračna

bodů. Pro analýzu byl určen objekt č.2 a to kvůli jeho výškové členitosti, na které je

vliv natočení lépe patrný.

Analýza proběhla tak, že v softwaru CloudCompare bylo mračno bodů po-

stupně natáčeno kolem osy Y a každé toto natočení bylo následně vyexportováno

jako nové mračno. Všechna mračna pak byla importována do Global Mapperu. Je-

likož byla mračna otáčena okolo jednoho společného bodu v ose Y, nacházela se nad

sebou. Následně byla v Global Mapperu nad každým mračnem zvlášť vygenerována

mesh a byl veden jeden společný řez, který pak byl porovnáván.

Bylo zjištěno, že pro vytvoření meshe nezáleží na tom, jak je mračno nato-

čené do té doby, dokud se některé ze zájmových bodů nenacházejí v Z-tové souřadni-

ci nad sebou. Je ovšem nutné brát ohled na to, že řezy jsou v těchto programech ve-

deny pouze ve směru osy Z. Z tohoto důvodu je vhodné, aby bylo mračno bodů nato-

čeno podle instrukcí z bodu 6.2.3.
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Níže se pak nachází znázornění způsobu natočení mračna bodů a ilustrace

vhodného a nevhodného natočení. Jedná se o řez objektem č.2 vedeným ve směru

úderu nástroje skrz kulatý důlek.
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Obrázek 6.8.: Vhodné natočení Obrázek 6.9.: Vhodné natočení

Obrázek 6.10.: Nevhodné natočení

Obrázek 6.7.: Natočení mračen, objekt č.2
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6.2.3 Směr vedení řezu

Byla provedena analýza vlivu natočení roviny řezu na výsledný řez ve všech

třech osách. Bylo tak učiněno na všech třech dostupných objektech. Osa X vede ve

směru úderu nástrojem, osa Y pak reprezentuje ostří břitu a osa Z směřuje kolmo

vzhůru. Tato analýza byla provedena z důvodu zjištění, zda-li je nutné brát velký zře-

tel na natočení roviny řezu, či jestli postačí řez vytvořit „od ruky“.
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Obrázek 6.11.: Osy stopy, objekt č.1

Obrázek 6.12.: Osy stopy, objekt č.2
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Rovina YZ (rovina břitu)

Vliv rotace kolem osy X (směr vedení úderu) je při vytváření řezu v SW pro

práci s mračny bodů zcela irelevantní. To je umožněno tím, že rovina YZ je kolmá na

osu X. Rotace kolem této osy způsobí to, že výsledný řez bude pouze jinak natočen

(Obrázek 6.13.), ale se jeho průběh nijak nezmění. Pro SW pracující s 3D modely te-

rénu je třeba se držet pravidel popsaných v kapitole 6.2.2.

Případné zkreslení řezu vlivem natočení souřadnicových os lze v kreslícím

SW (AutoCAD) následně odstranit  pomocí funkce pro rotaci objektů.

Vliv rotace kolem osy Y: bylo zjištěno, že při odklonu řezové roviny od kol-

mého směru na stopu (šikmo k rovině stopy) do cca 55° se vypovídající hodnota řezu

nijak zásadně nemění. Z každého řezu je možné zjistit dostatek informací k rekon-

strukci tvaru břitu, přičemž k nejmenším změnám v průběhu řezu dochází v rozmezí

od 0° do 30°. Rozestupy mezi zuby na čepeli či mezi jinými vadami zůstávají ne-

měnné a jediné, co se mění, jsou hloubky těchto zubů a vad. Z důvodu časového opo-

třebení, neznalosti přesného úhlu, pod kterým byl úder nástrojem veden, a dalších

negativních vlivů, není možné určit přesnou hloubku zubů na čepeli. Z těchto sku-
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Obrázek 6.13.: Průřezy objektem č. 1 v rovině YZ, rotace kolem osy X
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tečností dochází autor k závěru, že tyto změny hloubek v řezu nemají vliv na celkový

výsledek a není tedy nutné se zaobírat přesným natočením řezové rovny v ose Y.

Rovina XZ (rovina směru záseku)

Vliv rotací řezu v rovině XZ lze považovat za analogický jako u YZ.

Rotace kolem osy Y (osa břitu) je při vytváření řezu v SW pro práci s mračny

bodů  zcela  irelevantní.  Pro  SW pracující  s  3D  modely  terénu  je  třeba  se  držet

pravidel popsaných v kapitole 6.2.2.
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Obrázek 6.14.: Průřezy objektem č. 1 v rovině YZ, rotace kolem osy Y

Obrázek 6.15.: Průřezy objektem č. 3 v rovině YZ, rotace kolem osy Y
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Při natočení roviny řezu kolem osy X o 55° se vypovídající hodnota řezu ni-

jak zásadně nemění. Z každého řezu je možné zjistit dostatek informací k rekonstruk-

ci tvaru břitu, přičemž k nejmenším změnám v průběhu řezu dochází v rozmezí od 0°

do 30°.

Rotace kolem osy Z pro roviny XZ a YZ

Při otáčení řezové roviny kolem osy Z dochází k nechtěnému prodloužení

stopy. Vlivem toho se zdají být zuby a vady na břitu širší, než ve skutečnosti jsou.

Okrajové body, kterými byl veden řez, byly určeny na koncích jednotlivých stop.

Rovina řezu pak byla otáčena okolo středu tohoto řezu do té doby, dokud řez probí-

hal danou stopou.

U objektu č.1 bylo zjištěno, že příčný rozměr zubů se výrazněji měnil až při

odklonu řezové roviny od osy Y o 14° a to ve vzdálenosti 1cm od středu otáčení.

Řezy s odklonem do 11° nevykazují žádné významné změny.
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Obrázek 6.16.: Průřezy objektem č. 2 v rovině XZ, rotace kolem osy X

Obrázek 6.17.: Průřezy objektem č.1, znázornění
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Podobného závěru bylo dosaženo i u objektu č.2, kdy odklon o 13° korespon-

doval s nižšími průběhy. Řezy s odklonem 25° a 39° měly průběh již více odlišný,

přesto si však byly z předešlými podobné do té míry, že by i z nich bylo možné břit

nástroje zrekonstruovat.
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Obrázek 6.18.: Průřezy objektem č.1 v rovině YZ, bod rotace

Obrázek 6.19.: Průřezy objektem č.1 v rovině YZ, 1cm od bodu rotace
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Stopy objektu č. 3 jsou široké jen přibližně 1cm, tudíž zde nebyl dostatek

prostoru pro větší rozptyl hodnot natočení roviny řezu. Při hodnotě odklonu 3° došlo

k mírné odlišnosti průběhu řezu ve vzdálenosti přibližně 3,2cm od středu otáčení,

avšak tento rozdíl autor přisuzuje změně průběhu stopy a ne deformaci způsobené

změnou natočení roviny řezu.

Autorovi  se  nepodařilo  vyhotovit  dostatečně  kvalitní  obrázek,  který  by

znázorňoval průběh řezů. Lze si jej představit jako u Obrázek 6.17., jen se stopami z

objektu č.3.
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Obrázek 6.21.: Průřezy objektem č.2 v rovině XZ

Obrázek 6.20.: Průřezy objektem č.2, znázornění



Praktická část

Závěry analýzy vedení směru řezů

V případě vedení řezu rovinou YZ není nutné brát v úvahu rotaci kolem osy

X, pokud se řezy generují v SW pro zpracování mračen. V případě tvorby řezu v SW

pro práci s 3D modely terénu je nutné držet se pravidel sepsaných v kapitole Ověření

vlivu natočení modelu. Při rotaci kolem osy Y je odklon od kolmého směru do 30°

prakticky  neměnný.  Je  možné  pracovat  i  s  většími  sklony,  pokud  to  daná  stopa

umožňuje. Analogicky platí totéž pro řezy rovinou XZ. Při rotaci kolem osy Z je pak

odklon limitován šířkou stopy, přičemž odklon je možný až do 14° bez větších změn
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Obrázek 6.22.: Průřezy objektem č.3 v rovině YZ, bod rotace

Obrázek 6.23.: Průřezy objektem č.3 v rovině YZ, 3,2cm od bodu rotace
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v  průběhu  řezu.  Autor  dochází  ke  konečnému závěru,  že  zjištěné  odchylky  jsou

dostatečně tolerantní, aby se dalo prohlásit, že řezy lze dělat „od ruky“. I přesto je

důležité se blížit rozvržení os, jak je ukázáno na Obrázek 6.11. a Obrázek 6.12.

6.2.4 Počet řezů a rekonstrukce břitu z fragmentů

Počet řezů jedním úsekem stopy

Bylo řešeno, zda postačí vést skrz jednu stopu pouze jeden řez, nebo zda je

třeba vést více řezů touto jednou stopou a následně použít průměr z těchto řezů, nebo

zda je nutné průměrovat několik řezů, přičemž každý pochází z jiné stopy. Analýza

byla provedena u objektů č.1 a č.2. Objekt č.3 nebyl použit z důvodu jeho podobnosti

s objektem č.1.

U objektu č.1 byly porovnány všechny tři výše zmíněné kombinace v rovině

řezu YZ, a to díky možnostem testovat více stop vytvořených jedním nástrojem.
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Obrázek 6.24.: Průběh řezů u objektu č.1 v rovině YZ
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V případě vedení více řezů jednou a toutéž stopou se maximální rozdíl pohy-

boval okolo hodnoty 0,1mm. V případě vedení jednoho řezu více stopami byl pak

rozdíl mezi řezy, které spolu ne úplně lícovaly, až 0,3mm. U řezů, které si byly více

podobné se rozdíl pohyboval okolo hodnoty 0,1mm. Vzdálenosti mezi jednotlivými

zuby zůstaly zachovány.

I přestože byl maximální rozdíl 0,3mm, průběh daného řezu se shodoval s vý-

chozím řezem a nástroj by se dal zrekonstruovat i z něj. Rozdíly mezi jednotlivými

průběhy jsou tedy zanedbatelné a postačí v daném jednom úseku vést pouze jeden

řez jednou stopou.

Objekt č.2 byl analyzován v rovinách XZ a YZ, přičemž autor dbal na to, aby

řezy vedly skrz kulatý důlek na dně stopy, který reprezentuje tvar ostří použitého ná-

stroje. Jelikož byl k dispozici pouze jediný vzorek této stopy, bylo pouze vyhotoveno

více rovnoběžných řezů v daných rovinách a ty pak porovnány.
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Obrázek 6.25.: Průběh řezů  u objektu č.2 v rovině XZ

Obrázek 6.26.: Průběh řezů  u objektu č.2 v rovině YZ
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Pro  rovinu  XZ byly  vzdálenosti  mezi  řezy  0,3mm a  pro  rovinu  YZ pak

0,1mm. Podobně jako u objektu č.1 bylo i zde dosaženo téhož výsledku. Rozdíly v

průběhů jsou pro určení tvaru břitu zanedbatelné a postačí vést pouze jeden řez.

Rekonstrukce břitu z fragmentů

V případě nemožnosti vytvořit řez reprezentující celou délku břitu, je nutné

vést více řezů tak, aby bylo možné daný průběh zkonstruovat. Zde je nutné se zamě-

řit se na vady v břitu nebo na jeho ozubení. Díky skutečnosti, že v dřívějších dobách

neexistovaly technologie umožňující velmi přesné opracování kovu, jsou rozestupy

mezi uměle vytvořenými zuby různě velké.  Fragmenty se pak porovnávají a pokud

jednotlivé řezy spolu lícují, je zde velká pravděpodobnost, že se jedná o jednu a tutéž

část břitu. Při dostatečném množství vzorků pak lze zkonstruovat celý břit, přičemž

počet nutných řezů se odvíjí od kvality vzorku a množství stop na něm. Je samozřej-

mě možné, že stop nebude dostatek a celkový řez pak nebude možné vytvořit.

Rekonstrukce břitu topůrkového nástroje pro objekt č.3

Bylo vedeno pět řezů ve směru osy břitu stopami, které autor uznal za dosta-

tečně zachovalé a tak, aby konečný sestavený řez reprezentoval celý břit. Pro lepší

vizualizaci celé kompletace byly některé delší řezy zkráceny.
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Obrázek 6.27.: Řezy rovinou YZ z různých stop objektem č.3

Obrázek 6.28.: Kombinace řezů reprezentující celou délku břitu
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Rekonstrukce břitu ručního nástroje pro objekt č.3

Byla  snaha  vyhotovit  i  podobu  nástroje,  který  vytvořil  hladké  stopy  na

okrajové části objektu. Autorovi se nepodařilo nalézt žádná vodítka (myšleno stopy

poškození břitu), díky kterým by bylo možné dopracovat se k rozměrům nástroje a to
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Obrázek 6.30.: Zrekonstruovaný tvar břitu top. nástroje, objekt č.3

Obrázek 6.29.: Řezy použité pro rekonstrukci břitu, objekt č.3
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i přes to, že na zanechané stopě byly patrné jemné zářezy způsobené okraji břitu, což

ukazuje Obrázek 6.31. na své levé části.

6.3 Rovný/oblý břit
Je také možné určit, zda ostří bylo přímé či zahnuté. Při práci v SW pro zpra-

cování mračen bodů postačí, když je rovina řezu vedena ve směru úderu, tedy kolmo

nastopu. Tento řez je pak nutné exportovat a vhodně natočit tak, aby se s ním dále

dalo pracovat.

Při práci v SW pro analýzu 3D modelů terénu je nutné rozlišit, zda byl úder

veden shora na opracovávanou plochu kamene nebo šikmo pod ostrým úhlem Ob-

rázek 6.33.

Při řešení prvního zmíněného postupu se vytvoří prohlubeň, ke které je přistu-

pováno jako k jakékoliv další stopě a je skrz ni veden řez podle doporučení vydaných

v předchozích kapitolách. Zda byl břit rovný či zaoblený pak lze vyčíst z průběhu

řezu.

Pokud byl úder nástrojem veden pod ostrým úhlem, tedy že osa břitu se na-

chází v rovině XY, je možné průběh stopy vytvořit dvěma způsoby. Prvním je vedení

více rovnoběžných řezů, jejichž směr je totožný s předpokládaným směrem úderu:

Obrázek 6.34. Obrázek byl barevně upraven, aby lépe vyniklo znázornění řezů. Tyto

řezy je pak nutné exportovat a seřadit je vedle sebe ve správných vzdálenostech. V

místech, která odpovídají konci vytvořené stopy, je pak vedena vhodně proložená li-
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Obrázek 6.31.: Část opracovaná 
ručním nástrojem, objekt č.3
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nie, která reprezentuje tvar nástroje: Obrázek 6.35. Jedná se především o stopy, které

byly vytvořeny podobně, jako na Obrázek 6.32.

Autor neměl k dispozici žádnou stopu, na které by byly tyto postupy přímo

otestovány a vychází ze zkušeností získaných panem Cihlou při analýze stop v Cava

Magi [13].
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Obrázek 6.33.: Řez rovinou XZ, úder vedený pod ostrým úhlem [13]

Obrázek 6.32.: Opracování kamene [13]
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Obrázek 6.35.: Řezy pro určení tvaru zaobleného břitu [13]

Obrázek 6.34.: Směry vedení řezu, tvar břitu [13]
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6.4 Úprava exportovaných řezů
Po exportu  dat  do formátu .dxf  si  průběh řezu  ponechává 3D souřadnice.

Pokud  tento  řez  načteme  do  kreslícího  SW (zde  pouze  AutoCAD),  je  nutné  jej

vhodně natočit, aby na něm bylo možné provádět další práce.

Postup je totožný jak u SW pro práci s mračny bodů tak pro SW pro práci s

3D modely terénu, pokud je rovina řezu vedena osou Z definovanou v programu k

zobrazení dat. Řez zobrazí jako obecná úsečka, resp. mračno bodů v podobném tva-

ru. Tu je potřeba otočit tak, aby byla rovnobežná s osou X v AutoCADu. S pomocí

funkce _rotate3D pak tento zarovnaný řez otočíme kolem osy X o 270°. Tím získá-

me vhodně natočený řez stopou, se kterým můžeme dále pracovat.

Pokud rovina řezu není totožná s osou Z, pak je nutné řez natočit ve všech

třech rozměrech, jak ukazují Obrázek 6.37. a Obrázek 6.38. Tato možnost nenastává

v SW určených pro práci s 3D modely terénu, neboť ty již mají řezovou rovinu nasta-

venou tak, aby byla totožná s osou Z.
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Obrázek 6.36.: Otočení řezu do pracovní roviny XY
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Autor doporučuje vést rovinu řez totožně s osou Z daného programu. V přípa-

dě provedení opaku je natáčení řezu komplikovanější. Oba postupy, jak otáčet řezy v

AutoCADu jsou názorně popsány v AutoCAD_videotutorial.wmv.
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Obrázek 6.37.: Otočení řezu do pracovní roviny XY, pohled shora (rovina XY)

Obrázek 6.38.: Otočení řezu do pracovní roviny XY, pohled zleva (rovina YZ)
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7 Výsledná technologie vedení řezu

Software

Na základě zjištění v kapitolách  4.3 a  4.4 byly k analýze doporučeny SW

CloudCompare a Global Mapper. CC slouží jako pomocný SW k natáčení mračen a

jejich případnému zvětšení (obdobně může posloužit i  Agisoft Metashape, pokud v

něm zpracovatel generoval mračna používaných bodů). GM pak byl určen jako ná-

stroj přímo k vytváření samotných řezů. K porovnávání řezů a případné rekonstrukci

řezu z fragmentů stop byl určen AutoCAD 2017.

Zásady tvorby řezů

Na základě výsledků v kapitole 6.2 a jejích podkapitolách byla formulována

následující doporučení k tvorbě řezů. Doporučení jsou vydána pro  Global Mapper,

jenž byl určen jako hlavní SW pro tvorbu řezů. Lze aplikovat i na podobné SW.

Ověření využitelnosti dat mračno v. model:  3D model terénu je generován

vždy a to z důvodu možnosti užití funkcí pro jeho celkovou analýzu (spád, vrstevnice

apod.)  a  také  z  důvodu  finančního  (není  nutné  dokupovat  modul  LiDAR,  který

umožňuje řezy mračnem). Rozdíl v průběhu mračna bodů a 3D modelu terénu je v

GM zanedbatelný.

Ověření vlivu natočení modelu: je nutné dbát na natočení celého mračna tak,

aby  se  v  zájmové  oblasti  nenacházely  body  v  Z-tové  souřadnic  nad  sebou.  V

opačném případě pak dojde k chybnému vyhotovení modelu terénu.

Ověření vlivu natočení modelu: co se týče vedení řezů, postačí rovinu řezu

vést tzn „od ruky“. Není nutné se příliš zabývat přesným natočením řezové roviny,

neboť rozdíly jsou zanedbatelné i při větším odchýlení.

Počet řezů a rekonstrukce břitu z fragmentů: počet nutných řezů se odvíjí od

množství dostupných stop a jejich kvality. V případě nemožnosti nalézt stopu repre-

zentující celou délku břitu je možné jej z dostupných fragmentů sestavit.
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Výsledný postup analýzy stop

1. Jsou pořízeny snímky analyzovaného kamenného kvádru

2. V Agisoft Metashape je vyhotoveno 3D mračno bodů.

3. V Agisoft Metashape nebo v Cloud Compare je mračno natočeno tak, aby se

rovina XY zkoumané stopy blížila pracovní rovině XY daného SW. Nežádou-

cí okolí stopy je vhodné odstranit.

4. Data jsou vyexportována v některém z formátů vhodných pro GM (.obj, .ply).

Formát .txt autor nedoporučuje z důvodu dlouhého načítání dat.

5. Data jsou importována do GM a je vypočten 3D model terénu pomocí tri-

angulace. Model je vhodné vizuálně upravit tak, aby byl pro zpracovatele pře-

hledný.

6. Nad 3D modelem terénu jsou vedeny řezy. V případě další podrobné analýzy

jsou řezy exportovány ve formátu .dxf. Postup pro tento a předešlý bod je

znázorněn ve GlobalMapper_videotutorial.wmv.

7. Exportované řezy jsou otevřeny v AutoCADu a dle instrukcí v kapitole 6.4 a

AutoCAD_videotutorial.wmv jsou řezy vhodně natočeny do pracovní roviny

XY.

8. S vhodně natočenými řezy lze provádět další analýzy dle zpracovatelových

potřeb.
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Závěr

8 Závěr

Byla otestována řada softwarů potenciálně vhodných pro tvorbu řezů skrz

stopy na 3D modelech kamenných kvádrů. Častým problém byla skutečnost, že daný

SW nebyl schopen pracovat s požadovaným vysokým počtem bodů v mračnu (jedná

se o miliony bodů). Z testovaných SW byl vybrán jako nejvhodnější CloudCompare

a Global Mapper. K analýze již vyexportovaných řezů pak autor používal AutoCAD,

se kterým má již velké zkušenosti a vytvářel v něm i svou bakalářskou práci. Všech-

ny tři zmíněné SW vlastní i zadavatel, což pro něj neznamená žádné další finanční

náklady.

Z výsledků analýzy vyplývá, že řezy je možné provádět tzv. od ruky, kdy se

zpracovat nemusí příliš zabývat přesným natočením řezové roviny. Zadavatel vyho-

tovuje řezy prakticky totožným způsobem, který byl doporučen na základě analýz v

této práci. Výzkum tedy potvrdil, že je dělá správně a může v práci bez obav pokra-

čovat.
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12 Seznam elektronických příloh
Příloha č.1: Kalibrační protokoly měřítek od Českého metrologického institutu

Příloha č.2: Složka analyzy. Obsahuje analýzy dle názvu složky.

1. Složka mesh_mracno

1. Složka dwg. Obsahuje .dwg soubor, ve kterém bylo provedeno

analytické srovnání. Obdobně obsah i v dalších složkách.

2. Složka dxf. Obsahuje .dxf soubory řezů, které byly vytvořeny

v některém ze SW. Obdobně obsah i v dalších složkách.

3. Složka modely. Obsahuje různě kvalitní modely objektu č.2 ve

formátu .obj.

4. Složka pdf. Obsahuje tištěné výkresy analýz. Obdobně obsah i

v dalších složkách.

2. Složka pocet_rezu

1. Složka dwg

2. Složka dxf

3. Složka pdf

3. Složka rekonstrukce_rezu_z_fragmentu_stop

1. Složka dwg

2. Složka dxf

3. Složka pdf

4. Složka vliv_smeru_vedeni_rezu

1. Složka dwg

2. Složka dxf

3. Složka pdf

78



Seznam elektronických příloh

Příloha č.3: Složka exporty. Obsahuje mračna bodů a 3D modely objektů

1. Složky objekt_[X]

Příloha č.4: Složka projekty_agisoft

1. Složky obj_[X]. Obsahují fotografie objektů

2. Složky obj_[X]_proj. Obsahují projekty objektů

Příloha č.5: Složka reporty_o_vypoctu

1. obj_[X]_report.pdf. Obsahují reporty o výpočtu objektů

Příloha č.6: Složka videotutorialy. Obsahuje základní návody k jednotlivým SW

1. AutoCAD_videotutorial.wmv

2. Civil3D_videotutorial.wmv

3. CloudCompare_videotutorial.wmv

4. GlobalMapper_videotutorial.wmv

5. ReCap_videotutorial.wmv

6. Surfer_videotutorial.wmv

Názvy dílčích souborů ([X] značí číslo objektu):

dwg: analyza_[druh_analyzy].dwg

dxf: obj_[X]_[druh_analyzy]_[číslo_řezu].dxf

modely: obj_[X]_model_[čislo_modelu].obj

pdf: analyza_[druh_analyzy].pdf

exporty: obj_[X]_[mesh/mracno].[.txt/ .obj/ .ply]

projekty: obj_[X].psz
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13 Seznam online příloh
Z  důvodu  lepší  přístupnosti  byly  videotutoriály  uploadovány  na  sever

www.youtube.com, kde je možné je volně spustit.

AutoCAD: https://youtu.be/bmkJzQJ1ZlQ 

Civil3D: https://youtu.be/Rt1nbi1zqUg 

CloudCompare: https://youtu.be/PWCbd9m8O1M 

GlobalMapper: https://youtu.be/d3qSFy0MC2g 

ReCap: https://youtu.be/sdXmMgd_iMI 

Surfer: https://youtu.be/LrBKmxCL14I 
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