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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá fotogrammetrickým zaměřením pozůstatků černé kuchyně a 

navazujících prostor v Domě u Sixtů v budově dvorního křídla. Komplex budov se nachází 

v těsné blízkosti Staroměstského náměstí v Praze. Budovy prochází celkovou rekonstrukcí. 

Ze měřených dat byly zpracovány 3D modely místností, ortofota jednotlivých stěn a vektorový 

zákres nálezových situací nad jednotlivými ortofoty.  

V úvodu práce je popsán měřený objekt a jeho historie. Dále je v práci popsán postup 

vyhotovení a následné zpracování snímků v programu Agisoft Metashape. Měřená data 

pomocí totální stanice jsou zpracována v programu Groma v.12. Poté je popsán postup při 

vyhotovení stanovených výstupů. 

Výstupy jsou zpracovávány podle pokynů zadavatele, kterým je Národní památkový ústav 

v Praze. Ten bude výstupy využívat jako dokumentaci stávajícího stavu objektu.   
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Abstract 

This diploma thesis deals with the photogrammetric survey of the remnants of a black 

kitchen and adjacent premises of the House of the Sixts in the building of the courtyard wing. 

The complex of buildings is located close to the Old Town Square in Prague. The building is 

being subject to a complete reconstruction. 

3D models of rooms were processed from measured data, as well as orthophotos of individual 

walls and vector plots of finding situations over individual orthophotos. 

The introduction of the thesis describes the measured building and its history. Furthermore, the 

thesis describes the process of creating and subsequent processing of images in Agisoft 

Metashape software. Using a total station, measured data are processed in Groma v.12 

software. Then the procedure of creating the specified outputs is described. 

The outputs are processed according to the instructions from the client, i.e., the National 

Heritage Institute in Prague. The Institute will use the outputs to document the current state of 

the building. 
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Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá fotogrammetrickým zaměřením pozůstatků černé kuchyně 

v jedné z budov Domu u Sixtů, který se nachází v blízkosti Staroměstského náměstí v Praze. 

Konkrétně se jedná o místnosti č. 119 a 121 s výkresovým označením B.2NP.17 a B.2NP.20 [3]. 

Tyto místnosti se nachází ve východní části komplexu v budově „B“ v druhém nadzemním 

podlaží. V celé budově probíhá rekonstrukce. 

Téma práce vzniklo ve spolupráci Fakulty stavební, Fakulty architektury a Odboru evidence, 

dokumentace a IS NPÚ v Praze, kde se na spolupráci podílejí pan Ing. Jindřich Hodač (FSv), pan 

doc. Ing. Michael Rykl (FA), Ph.D. a také pan Ing. arch. Ladislav Bartoš (NPÚ).  

V úvodu této práce je popsána lokalizace objektu a popis zájmové oblasti. Kapitola zahrnuje i 

pojednání o historii domu a černých kuchyních. Druhá kapitola je zaměřena na metodické 

postupy při tvorbě měřické dokumentace historických objektů. Na to navazuje kapitola se 

zvolenými přístroji použitých při terénních pracích. V této kapitole jsou i stručně definovány 

softwary, které byly použity při zpracování měření.  

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na terénní práce, při nichž byl proveden sběr dat.  Sběr dat je 

v tomto případě chápán jako snímkování jednotlivých obvodových stěn místnosti. Měřické 

práce zahrnují především geodetické zaměření vlícovacích bodů pomocí totální stanice. 

V následující kapitole jsou popsány pracovní postupy při zpracování dat. Nejprve je popsán 

postup pro výpočet souřadnic a dále jsou popsány jednotlivé kroky při zpracování snímků. 

Šestá kapitola se zabývá tvorbou výstupních dat.    

Sedmá kapitola je zaměřena na zhodnocení přesnosti měřených dat a výstupů. Je zde 

hodnocena i kvalita výstupů. V úplném závěru práce jsou shrnuty dosažené cíle a výsledky 

diplomové práce. 

 

Cílem práce je vytvořit 3D modely obou měřených místností, ortofota jednotlivých stěn a 

vektorový zákres nálezových situací nad jednotlivými ortofoty. Vytvořené výstupy budou 

sloužit jako doplnění a rozšíření dokumentace stávajícího stavu daného objektu pro NPÚ. 

Původním záměrem bylo i to, že bude vytvořena 3D rekonstrukce hlavního prostoru, tj. černé 

kuchyně. Ta měla být vizualizována pomoc vektorového 3D modelu ploch. Ve vizualizaci měly 

být znázorněny nalezené konstrukce, které byly součástí původní gotické kuchyně a definovaly 

by tak její vzhled na konci 14. století. 

V průběhu zpracování jsem však onemocněla. Nemoc mi po určitý čas neumožnovala se 

věnovat diplomové práci. Proto jsem se rozhodla pokračovat ve zpracování i po odevzdání a 
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pokusit se tento model vytvořit. Chci díky tomu načerpat nové zkušenosti při zpracovávání 

takových dat a rozšířit své znalosti i v oblasti modelování a konstruování vektorových/plošných 

3D modelů.  
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1 Lokalizace, popis a historie objektu 

Soubor budov Domu u Sixtů (č.p. 553) se nachází v Praze na Starém městě při vyústění Celetné 

ulice do Staroměstského náměstí a dále je ohraničen ulicemi Kamzíková a Železná (Obr. 1). 

Hlavní průčelí se nachází v Celetné ulici. Dále je možné do objektu vstoupit zadní branou 

z Kamzíkové ulice.  

Stavby leží na parcele č. 544 v kat. území Staré Město (727024) viz Obr. 2. Výměra této parcely 

činí 1840 m2 a jejím vlastníkem je společnost BUCENTAURO TRADE, s.r.o. [1]. 

Nálezové situace černé kuchyně a mladší kuchyně se nacházejí v jihovýchodní budově 

označovaná v projektové dokumentaci jako objekt „B“ v 2. nadzemním podlaží (Obr. 3), kde 

proběhlo fotogrammetrické zaměření stávajícího stavu.  

 

 

Obr. 1 – Mapový výřez s přibližným vyznačením polohy komplexu budov [2] 

 

1.1 Popis objektu 

Rozsáhlý dvorní dům zaujímá v celém bloku největších rozměrů a tím mu i dominuje. Dnešní 

rozsah domu s č.p. 553 je výsledkem komplikovaného vývoje vlastnických vztahů v prostoru 

mezi Celetnou a Kamzíkovou ulicí. Dům je protažen ve severo – jižním směru, kde se v jižní části 

velmi zužuje.  
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V celém komplexu jsou 3 objekty. V severní části se nachází objekt se 4 nadzemními podlažími, 

ve východní části je objekt se 3 nadzemními podlažími. Tyto objekty jsou v projektové 

dokumentaci označovány jako „A“ a „C“ (Obr. 3). Prostory dvorního objektu v jihovýchodní 

části mají 4 nadzemní podlaží, v projektech také odznačován jako objekt „B“.  Tento objekt je 

vystavěn převážně z opuky, pískovce a metamorfitu.   

 

 

Obr. 2 – Zobrazení parcely v KN a zvýraznění parcely [zdroj ČÚZK] 

 

1.1.1 Poloha a popis místností 

Dokumentovaný prostor nálezových situací černých kuchyní se nachází v objektu „B“ v 2. 

nadzemním podlaží, konkrétně v místnosti č. 119 a přidružené část v sousední místnosti č. 121 

přes východní stěnu. Čísla místností převzata z [3]. Místnosti jsou ve výkresové dokumentaci 

označovány jako B.2NP.17 (místnost č. 119) a B.2NP.20 (místnost č. 121) – výkresová 

dokumentace byla zaslána od Ing. Arch. Bartoše.  

 

Popis místnosti č. 119 (B.2NP.17) – starší kuchyně 

Tuto kuchyni můžeme na základě rozboru písemných pramenů datovat již k ¾ 14. století, případně 

i dříve. 
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V minulosti byla místnost č. 119 klenutá, ale později byla klenba odstraněna a nahrazena plochým 

stropem. Ve zdivu jsou dochovány stopy po klenbách. Podle výrazného začernění stěn od dýmu 

ve středních partiích je předpokládáno, že místnost sloužila jako velká černá kuchyně. Také je 

možné, že tato místnost mohla původně náležet k sousednímu domu (č.p. 554). 

Z kuchyně se dochovaly části obvodových stěn porušené mladšími stavebními zásahy. Dnešní 

podoba kuchyně v zásadě pochází z barokní přestavby domu (kolem r. 1736), při níž byla kuchyně 

změněná na obytnou místnost nově zřízeného bytu. Při této úpravě vznikl v jižní zdi stávající vstup 

stejně jako západně od něj situovaný vchod do sousední komory. V západní zdi místnosti byla 

prolomená 2 velká okna (dnes zazděná) a nad nimi se nachází šestice dodatečně vydlabaných 

kapes pro nosníky podhledů. Ve východní zdi byl v baroku zazděný renesanční komín a pod něj 

byla vložená velká nika určená pro umístění kamen. Na zadní stěně této niky jsou dosud čitelné 

otvory pro přikládání a odvod kouře (starší a mladší v superpozici) a dva otvory pro trubku 

tahových kamen z doby po přechodu na tahové komíny (svědčí o dlouhém využívání komína). 

V rozích je patrné cihlové vyzdění, které vzniklo po odbourání klenby. Severní zeď je poznamenána 

pouze „rýhami“ po konstrukcích komína. 

Odstranění omítek umožnilo průzkum a dokumentaci stop po renesanční a gotické podobě 

kuchyně. Z vybavení gotické kuchyně se zachovala patrně policová nika ve východní stěně kuchyně 

porušená stavbou velké barokní niky a výlevka na východním konci severní zdi, která ústí na 

dvorek severně od kuchyně. Výlevka byla do zdi vložená dodatečně, když její umístění umožnila 

změna v majetkových poměrech – při stavbě kuchyně nebyl dvorek součástí domu, a proto tam 

nebylo možné vylévat splašky z kuchyně. Původní vstup do kuchyně se nedochoval, zřejmě se 

nacházel, stejně jako dnes, v její jižní zdi a zanikl při barokní přestavbě. Pozůstatkem okna je 

zřejmě drobné torzo záklenku (severního konce), které se nachází ve zdivu mezi barokními okny. 

Zásadní byl nález pozůstatků konstrukcí, které nesly dýmníkovou část komína. Zachovaly se pouze 

ty jejich části, které zasahovaly do obvodových zdí. Jejich dochování umožnilo rekonstruovat 

způsob odvodu kouře. Horní část všech čtyř koutů kuchyně původně vyplňovaly pendantivy, nad 

kterými byly umístěné trompy. Tím byl čtverhranný půdorys kuchyně převedený na osmiboký. To 

umožnilo vztyčit nad kuchyní oktogonální tzv. dýmníkový komín (Škabrada 2016, 75), jehož spodní 

dýmníkovou část tvořila přečnělková klenba ve tvaru pravidelného osmibokého komolého 

jehlanu. Komín se tyčil nad kuchyní v úrovni střech, na základě analogií můžeme předpokládat, že 

nebyl krytý krovem a krytinou. Komín fungoval až do renesanční přestavby domu (1607–1612), 

kdy bylo křídlo s kuchyní zvýšené o jedno patro, kterému musel dýmníkový komín uvolnit prostor. 

Byl demolovaný a nahradil ho komín vložený do západní zdi kuchyně. Pendantivy a trompy zůstaly 

stát, byly odstraněné až při barokní přestavbě domu.  
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Popis místnosti č. 121 (B.2NP.20) – mladší kuchyně 

Barokní byt, který změnil kuchyni v obytný prostor, potřeboval kuchyni novou. Ta byla umístěná 

východně od obytné místnosti a využila renesanční komín, který byl ze strany starší kuchyně 

zazděný a otevřel se do prostoru mladší kuchyně nově probouraným otvorem se segmentových 

záklenkem. Vstup do komína byl později posunutý o něco níže. Kouř do mladšího, níže umístěného 

otvoru do komína usměrňoval tzv. límec (Škabrada 2019, 77), jehož otisk se dochoval na severní 

stěně kuchyně. Způsob směřování kouře do staršího vstupu do komína neznáme. Kuchyně sloužila 

jak k vaření, tak k přikládání do kamen v bytě (Rykl, Cejpová, ústní informace z probíhajícího 

průzkumu).  

 

Starší kuchyni můžeme zařadit mezi kuchyně, u kterých dýmníková část komína zakrývala celou 

dýmnou část kuchyně, resp. klenba dýmné části kuchyně tvořila dýmníkovou část komína (skupina 

1 v třídění M. Cejpové). Mladší kuchyně spadá mezi objekty, ve kterých zachycoval a odváděl kouř 

do komína tzv. límec (v německy mluvících oblastech zvaný Mantel). Límec byl zavěšený na stropě 

nebo nesený úhlovou sestavou trámů časti podpíranou svislým trámem. Nebyl konstrukčně 

spojený se svislou částí komína, který procházel obvodovou zdí místnosti a otevíral se do něj různě 

utvářeným ústím (skupina 6 v třídění M. Cejpové). 

 

Tyto odstavce byly sepsány na základě konzultací s Mgr. Cejpové a jejích znalostí dané 

problematiky a literatury. Také byla použita literatura ze zdroje [3, 4, 5]. 

 
Obr. 3 – Situační umístění místností v rámci stavebního výkresu [zdroj: Ing. Arch. Bartoš] 



ČVUT v Praze   

7 
 

 

1.2. Historie objektu 

Nejstarší stavební konstrukce pochází z románského období. První písemné prameny o domě 

se datují k roku 1405, kdy byl majitelem Albert Cameraria (česky zvaný Kameréř). V průběhu 

dalších let byl dům různě prodáván a kupován. Při koupi nebo prodeji byl často s domem U 

Sixtů spojován i dům U srpů. 

Roku 1512 koupil dům Prokop Pikart a také část sousedního domu U srpů. V zápisu o koupi je 

uvedeno, že se zřejmě jedná i o jižní část za dvorními křídly. Při rekonstrukci proběhla velkorysá 

přestavba a Pikartův syn přistavil i vrata v nynější Kamzíkově ulici.  

V roce 1561 se dům stal dle domluvy majetkem Sixta Rakovnického z Ottersdorfu, který směnil 

tento dům za jiný z jeho domů. Sixt vlastnil tento dům až do své smrti (zemřel r. 1583), po 

kterého odkázal manželce Kateřině z Milešovky a dětem. Od roku 1592 se dům již nazýval U 

Sixtů. Kateřina z Milešovky dům převedla na svého syna Jana Theodora Sixta z Ottersdorfu, ale 

ponechala si právo na dožití. Jan Teodor byl roku 1609 povýšen do šlechtického stavu, ale po 

bitvě na Bílé hoře byl odsouzen ke zbavení veškerého jmění a měl být sťat na Staroměstském 

náměstí. Na popravišti mu však byla udělena milost, poté byl vězněn. Zkonfiskovaný dům byl 

oceněn na 4285 kop míšeňských grošů.   

Dalším majitelem se díky dekretu od císaře stal Filip Fabricius, sekretář při české kanceláři. 

Jemu byl dům prodán za 5000 zlatých. Filip Fabricius byl však roku 1618 obětí defenestrace, a 

tak dům zdědil jeho syn Jan Václav Fabricius. Roku 1725 se dům dostal do vlastnictví rodiny 

Joanneli. Za jejich vlastnictví dům prošel barokní přestavbou. Tehdejší majitel umístil na dům 

sochy císařů Ferdinanda III., Leopolda I., Josefa I. a Karla VI. a císařského orla. 

Roku 1796 se stal majitelem domu kožešník Karel Marx s manželkou. Stávající majitel se o dům 

dobře staral a v průběhu let jej rekonstruoval a přestavoval. Při jedné z přestaveb byl 

vyhotoven i plán přestavby (z r. 1802), který se zachoval a je uložen v archivu hl. města Prahy. 

Rodina Karla Marxe měla dům v držení ještě na počátku 20. století.  

Roku 1907 byla z domu odstraněna socha z pravé strany štítu a již dříve byla sejmuta i socha 

Karla VI., která je uložena v Lapidáriu Národního muzea v Praze. Ještě v roce 1870 zdobily dům 

všechny 4 sochy. 

V 90. letech 20. století byla zahájena rekonstrukce dvorních křídel, která se nedokončila a byla 

přerušena na více než 20 let. Dům byl od r. 1990 neudržován a chátral. Roku 1995 magistrát 

města Prahy odsouhlasil pronájem dvou domů pro rekonstrukci na hotel. Investor dlouhé roky 

rekonstrukci odkládal, a i přes to město prodlužilo vytvořené nájemní smlouvy s podmínkami, 
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že investor musí do r. 2017 realizovat projekt. Tato lhůta nebyla dodržena. K obnovení 

stavebních činností došlo v roce 2019 a má zde vzniknout nový hotelový komplex.  

Stavební historie domu U Sixtů je v současné době řešená v rámci probíhajícího operativního 

průzkumu prováděného během zásadní přestavby několika sousedních domů na hotel.  

 

 

Obr. 4 – Výkres půdorysu 1. patra domovního bloku z roku 1960 [zdroj NPÚ] 

 

Tento odstavec byl sepsán na podkladě zdrojů [6,7]. 

 

1.3 Popis černých kuchyní 

V historii společnost věnovala velkou pozornost přípravě jídla. Proto musely kuchyně i další určené 

prostory k vaření plnit požadavky, které na ně majitelé domu nebo sídla kladli. Jejich velikosti a 

vybavení se lišily. Všechny kuchyně však měly společnou jednu věc, a to respektovat a využívat 

fyzikální znalosti pro odvod kouře z otevřeného ohně, který byl v kuchyni využíván jako hlavní 

zdroj varné plochy. Oheň pro dobré hoření potřebuje dobrý tah a odvod kouře. Proto právě 

způsob odvodu kouře a konstrukce komínového tělesa zásadně ovlivňuje podobu kuchyní. 

Způsobů pro odvod kouře do komína bylo zatím definováno 6. Definice byly připraveny v rámci 

zpracovávané disertační práce Mgr. Cejpové. Kuchyně byly často začouzené, temné a špinavé od 

sazí, z čehož je vyvozen název černá kuchyně. 
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Stopy po kuchyních se mnohdy dochovaly a je možné je naleznout v různých typech staveb, jak 

stojících, tak na zříceninách. Jen výjimečně se dochovala celá kuchyně např. na hradě Roupově 

nebo v Anežském klášteře v Praze. Většina kuchyní však prošla velkou řadou přestaveb, zrušením 

nebo přemístěním do jiné části stavby. Také se předpokládá, že mnoho kuchyní na hradech a 

tvrzích bylo vystavěno ze dřeva. 

Kuchyně byly různě umisťovány podle daného typu stavby. Na hradech a tvrzích většinou vznikaly 

v samostatných prostorech, protože panstvo obtěžoval hluk, kouř a zápach z kuchyně. Zámecké 

kuchyně byly umisťovány převážně v přízemí a v blízkosti schodiště do patra. V měšťanských 

domech je složité odhadnout shodu umístění kuchyně. Objekty totiž procházely řadou různých 

přestaveb, proto se nedochovaly žádné společné prvky pro umístění.  

Ve velkých kuchyních bývaly do zdi zabudovány i výlevky na odpadní vodu. Ty procházely zdivem 

až ven, kde vyčnívaly třeba na dvůr do místa určeného na splašky. Ve spodních partiích se 

nacházely podesty na vaření. V pozdněgotických a renesančních kuchyních se často nachází tzv. 

podávací okénko, které sloužilo k vydávání pokrmů z kuchyně. Také se zde nalézají různé policové 

výklenky a niky. 

Čerpáno z [4]. 

 

 

Obr. 5 – Dokumentační foto černé kuchyně na Roupově [foto F. Kolář] 
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2 Metody využívané při vytváření měřické 

dokumentace historických objektů 

Kvalitně zpracovaná měřická dokumentace je nedílnou součásti pro stavební, vědecké i 

výzkumné práce při hodnocení stavu, rozpoznání stavebních a historických konstrukcí nebo 

rekonstrukcích. Může se také stát cenným pramenem v případě zániku stavby. S ohledem na 

kvalitu dokumentace je důležité správně zvolit i metodu, kterou bude daný objekt 

dokumentován. Také je důležité, aby zadavatel přesně věděl, co v dokumentaci požaduje, a co 

od ní očekává.  Pro realizaci kvalitní dokumentace je také vhodně načasovat okamžik zaměření 

dokumentovaného objektu v co nejvyšší možné kvalitě s ohledem na finanční a časové limity. [8] 

 

2.1 Fotogrammetrické metody 

Tyto metody získávají informace o měřených objektech pomocí obrazových záznamů, tzv. snímků. 

Při terénních pracích je možné zachytit reliéf snímaného objektu i informace o barvě.  

Fotogrammetrické metody jsou z ohledu terénních prací výrazně rychlejší a podrobnější než 

geodetické metody. Proto se využívají pro dokumentaci složitějších objektů např. barokních fasád 

a soch. 

Metody jsou rozlišovány podle počtu snímků na jednosnímkovou a vícesnímkovou. Do 

vícesnímkových metod se řadí stereofotogrammetrie, průseková fotogrammetrie a obrazová 

korelace. 

 

Jednosnímková fotogrammetrie je nejjednodušší metoda a jak již z názvu vyplývá, stačí 

k dokumentaci jeden snímek. Dokumentuje rovinné nebo rovině se blížící objekty. Metoda 

minimalizuje obrazové deformace pomocí znalosti průběhu distorze objektivu, tím se snímek 

přiblíží pravoúhlému průmětu. Výstupem z této metody je tzv. fotoplán. 

 

Stereofotogrammetrie pracuje s dvojicí sdružených snímků na základě umělého stereoskopického 

vjemu. Ten je možné detekovat pomocí speciálních zařízení např. fotogrammetrickou stanicí, tj. 

dostatečně výkonný počítač s potřebným softwarem, jedním nebo dvěma monitory a speciálními 

brýlemi pro stereoskopické vidění. Ze snímků je přímo získávána grafická kresba výkresu. 

Výstupem může být i orotofoto vzniklé z původních měřických snímků. Metoda je využívána jak 

pro leteckou, tak i pozemní dokumentaci. 
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Průseková metoda pracuje se sadou dvou a více snímků, jejichž osy záběru jsou konvergentní. 

Snímky se také musí částečně překrývat. Po identifikaci charakteristických bodů na snímcích je 

možné získat jejich 3D souřadnice na základě, kterých může vzniknout 3D model vytvářený v CAD 

prostředí pomocí bodů, linií atp. 

Čerpáno z [8]. 

 

2.1.1 Metoda obrazové korelace IBMR 

V posledních letech je metoda modelování a vykreslování na základě obrazových dat (IBMR = 

Image – Based Modeling and Rendering) velmi často využívána. Technologie využívá princip 

obrazové korelace k získání prostorové informace ze snímků. Snímky jsou pořizovány z různých 

stanovisek a pod různými úhly. Čím více snímků je pořízeno, tím je větší předpoklad na vyhotovení 

kvalitního výstupu. Hlavním výstupem této metody je 3D model snímaného objektu, ze kterého 

lze vytvořit i digitální ortofoto apod. Předpokladem této metody je, že každé jedno blízké okolí 

pixelu je jedinečné.  

Hlavní výhodou této technologie je schopnost velmi přesně zachytit skutečné tvary a detaily 

vybraných předmětů pro zkoumání. Proto je v dnešní době výrazně využívána při dokumentaci 

historických objektů. Pro zachycení objektů nejsou potřeba přesné, kalibrované fotogrammetrické 

komory. Na zachycení objektu stačí i kvalitnější fotoaparát, který nemá tak vysokou pořizovací 

cenu. Také není potřeba znát kalibrační parametry fotoaparátu, ty si je totiž schopný daný 

software dopočítat sám v průběhu zpracování projektu. Díky těmto aspektům je metoda 

z hlediska času i financí velmi výhodná.  

Velmi automatizované zpracování, do kterého uživatel nemá možnost zasahovat, má i svá úskalí. 

Jedním z nich je, že se během zpracování jednotlivých částí mohou v datech objevovat tzv. 

prázdná místa, která se později promítají i do 3D modelu a dalších výstupů. Prázdná místa vznikají 

ve většině případů kvůli lesklým, skleněným plochám na snímaném objektu nebo kvůli zakrytým 

oblastem. Dalším důvodem může být nedostatek snímků daného problematického místa. Proto je 

možné, že se ve vytvořeném 3D modelu vytvoří „díry“, které nelze mnohdy ani opravit. 

Aby bylo možné z modelu odečítat např. vzdálenosti, je potřeba jej připojit do souřadnicové 

soustavy (místní, matematické nebo zeměpisné soustavy) pomocí vlícovacích bodů nebo mezi 

několika jasně identifikovatelnými body vložit reálně měřenou délku.   

V Obr. 6 je naznačen postup, jak po sobě vznikají jednotlivé dílčí části. Ze snímků je vytvořeno 

mračno bodů a z něj je tvořena polygonová síť. Ve většině případů je potřeba vyhladit nebo 

jakkoliv editovat mračno před samotnou tvorbou polygonové sítě nebo jiných výstupů vznikajících 
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z mračna. Při editaci by však nemělo dojít ke ztrátě podrobnosti a důležitých informací. Vliv na 

kvalitu výstupů má hlavně kvalita vstupních dat. 

Čerpáno z [8,9].  

 

Obr. 6 – Znázornění 3 kroků postupu – snímek – mračno bodů – polygonová síť [Zdroj – přednáška- Ing. J Hodači, Ph. D] 

2.1.2 Volba kamery pro snímkování 

Pro snímkování je možné použít jakýkoliv digitální fotoaparát, pokud budou dodrženy určité 

zásady a postupy. Je vhodné zvolit fotoaparát s přiměřeně vysokým rozlišením, a to alespoň 5 

Mpx a více. Není vhodné používat ultraširokoúhlé objektivy nebo objektivy typu rybí oko. 

Vhodnou volbou jsou objektivy s ohniskovou vzdáleností mezi 20–80 mm, nejvýhodnější 

volbou je objektiv s ohniskovou vzdáleností 50 mm. Dále jsou preferovány objektivy s pevnou 

ohniskovou vzdáleností, ale tento parametr není podmínkou. Pokud je použit objektiv se 

zoomem, je důležité snímkovat celou scénu se stejnou ohniskovou vzdáleností, nejvhodnější 

je zvolit maximální nebo minimální hodnotu.[12]  

 

2.1.3 Volba parametrů pro snímkování 

Přes samotným snímkováním je vhodné znát možnosti fotoaparátu, kterým jsou snímky 

pořizovány. Některé z parametrů fotoaparátu lze nastavit tak, aby bylo dosaženo kvalitní 

fotografie pro další zpracování. Hlavními parametry, které je potřeba nastavit a kontrolovat 

během snímkování jsou:  

• expoziční režim a expoziční doba 

• clona,  

• citlivost ISO. 

 

Expoziční režim je možné na fotoaparátu zvolit z několika možností (záleží na přístroji) a zajišťuje, 

jak bude možné nastavit parametry expoziční doby a clony. Základními režimy jsou programová 

automatika (P), clonová automatika (S), časová automatika (A, nebo také priorita clony) a 

manuální expoziční režim (M).  Vhodnou volbou je režim A, při kterém je možné vyfotit snímky 
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s ostrým popředím i pozadím. Při snímání se nastaví clona a k ní je automaticky určen čas závěrky 

pro dosažení správné expozice. 

Expoziční čas nebo také rychlost závěrky je doba, po kterou světlo dopadá na obrazový senzor díky 

otevřené závěrce fotoaparátu. Hodnoty časů můžou být různé, max. hodnota je 30 sek, nebo může 

být vyjádřena v hodnotě zlomku. Čím delší je čas, tím je fotka světlejší. Pro snímkování z ruky je 

vhodný čas 1/60 sek a více. Společně s clonovým číslem a citlivostí tvoří tři základní parametry 

expozice snímku.  

Clona je regulátor světla, které prochází objektivem na snímač fotoaparátu. Je možné regulovat 

množství pomocí lamel zajišťující změnu velikosti otvoru pro propuštění světla. Společně se 

správným nastavením expozičního času a citlivosti ISO lze dosáhnout kvalitních výsledků. Clona 

také ovlivňuje hloubku ostrosti výsledného snímku. Čím větší je použito clonové číslo, tím větší je 

hloubka ostrosti – na tomto principu pracuje i zornička v lidském oku. Pro snímkování je vhodné 

využít střední hodnoty clonových čísel cca 8–11. 

Citlivost představuje schopnost světlocitlivého materiálu zachytit určitou hladinu světla, u 

digitálních techniky označována jako ISO, je nejdůležitější vlastností snímače. Ta má vliv i na clonu 

a expoziční čas a ovlivňuje šum a zrnitost snímku. Např. při dvakrát větší citlivosti stačí pro stejnou 

expozici pouze polovina dopadajícího světla. Při snímkování v interiéru je hodnota ISO volena max. 

1000, v exteriéru dle podmínek max. 800.  

Dále je vhodné využít automatického ostření a kontrolovat, které ostřící body jsou využívány.  

Čerpáno z [10, 11]. 

 

2.1.4 Vhodné parametry snímaného objektu 

Snímaná scéna by neměla být lesklá, vysoce reflexivní nebo průhledná. Dále by do scény 

neměly vstupovat objekty z popředí ani pohybující se objekty.  

Při snímkování je vhodné použít pravidla, že čím více snímků je vyfoceno, tím lépe. Dále je 

potřeba se vyvarovat tzv. „slepým zónám“, které vznikají v místech, kde je nedostatečný počet 

nebo žádný počet snímků. Také je důležité dodržovat překryv snímků, ten by měl činit alespoň 

60 %. Dále by měl sledovaný objekt zabírat maximální plochu snímku. V některých případech 

je možné použít i orientaci fotoaparátu na výšku. Není však vhodné vtěsnat celý objekt do 

jednoho snímku. Díky výše zmíněnému překryvu je možné celý objekt rozmístit do více 

fotografií. Při snímkování objektu typu fasáda je vhodné zachycovat objekt podle níže 

zakresleného schématu – viz Obr. 7. 

K dosažení lepší kvality je nutné dobré osvětlení. Je doporučeno odstranit zdroje světla ze 

zorného pole kamery. Pokud fotoaparát disponuje bleskem, doporučuje se jej nevyužívat. [12] 
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Obr. 7 – Doporučený postup snímkování fasády [12] 

2.2 Geodetické metody 

Před samotným měřením je důležité promyslet, jaké metody a postupy budou při měření použity 

a čeho je potřeba měřením dosáhnout. V případě této práce se jedná o jednoduché geodetické 

úlohy, které je možné společně kombinovat. Metody jsou popsány v samostatných odstavcích 

níže.  

 

2.2.1 Polární metoda  

Polární metoda je v dnešní době nejběžnější a nejvíce využívanou metodou. Při měření jsou 

zaznamenávány údaje o horizontálním i vertikálním úhlu a šikmé délce. Většinou jsou ukládány 

do paměti přístroje (někdy do zápisníku). Díky znalosti souřadnic stanoviska a měřenému 

horizontálnímu úhlu a vodorovné vzdálenosti lze určit polohové souřadnice měřeného bodu. 

Vodorovnou vzdálenost je možné měřit přímo nebo jí vypočítat pomocí šikmé vzdálenosti a 

vertikálního úhlu. 

Pro samotný výpočet je potřeba znát levostranný úhel (ω1) vypočtený mezi orientačním směrem 

a podrobným bodem a také vodorovnou délku (d13) mezi stanoviskem a podrobným bodem. Dále 

je potřeba vypočítat hodnotu směrníku ( 𝜎𝑃1,𝑃2, tj. orientovaný úhel, který svírá spojnice dvou 

bodů s rovnoběžkou s kladnou osou X souř. soustavy) mezi stanoviskem a orientací. Poté je možné 

vypočítat souřadnicové rozdíly (∆𝑦1,3, ∆𝑥1,3), ty jsou následně přičteny k souřadnicím stanoviska. 

Tím jsou získány polohové souřadnice podrobného bodu (𝑌3, 𝑋3). [13] 

Pro výpočet výškové souřadnice Z je potřeba změřit výšku přístroje vp, výšku cíle nad určovaným 

bodem vc, šikmou délku d zenitový úhel ζ. [14]  
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Postup výpočtu polohový souřadnic:  

• Známo: Souřadnice Y, X bodů P1 a P2, 

• Měřeno: délka d13, vodorovný úhel ω1, 

• Vypočteno: Souřadnice Y, X bodu P3,  

 

σP1,P2 = arctan
∆𝑦12

∆𝑥12
 , 

𝛼1,3 = 𝜎1,2 + 𝜔1 , 

∆𝑦1,3 = 𝑑1,3 ∙ sin 𝛼1,3 , 

∆𝑥1,3 = 𝑑1,3 ∙ cos 𝛼1,3 , 

𝑌3 = 𝑦1 + ∆𝑦1,3 , 

𝑋3 = 𝑥1 + ∆𝑥1,3 . 

 

Postup výpočtu výškové souřadnice:  

• Známo: Souřadnice Z stanoviska S, 

• Měřeno: výška přístroje vp, výška cíle vc, šikmá délka d, zenitový úhel ζ, 

• Vypočteno: Souřadnice Z podrobného bodu P,  

 

𝑍𝑃 = 𝑍𝑆 + 𝑣𝑝 + 𝑑 ∙ cos(ζ) − 𝑣𝑐 

 

Obr. 9 – Znázornění situace při výpočtu souřadnice Z [14]  

Pro měření je vhodné využít vysoce přesných totálních stanic nebo teodolitů. Pokud je stroj 

pečlivě centrován a horizontován nad stanoviskem, může být dosaženo přesnosti i v řádu 

milimetrů. Obvykle se střední chyba při zaměření z více stanovisek pohybuje v rozmezí 0,5 - 2 cm.  

Při použití této metody je měřič schopen zaměřit i několik stovek bodů za hodinu.[8]  

 

Obr. 8 – Polární metoda – znázornění situace [13] 
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2.2.3 Další geodetické metody 

Dalšími metodami využitelnými při zaměřování historického objektu a určení jeho polohy jsou 

metoda oměrná a metoda kolmicová. Výškově lze body určit pomocí nivelace. 

 

Oměrná metoda využívá přímého měření vzdáleností mezi charakteristickými body stavby. 

Měřidlo je místěno tak, aby z jedné délky bylo možné zaměřit co největší počet bodů. Pokud se 

body nachází nad nebo pod úrovní měřidla, je potřeba provážit polohu na měřidle pomocí 

olovnice. Pokud je půdorys nepravidelný je vhodné zaměřit i tzv. křížové míry neboli diagonály. 

Metoda je však velmi časově náročná a značně nepřesná. Je vhodná spíše při zaměření menších a 

pravidelných staveb. Pro měření je využito např. pásmo, skládací dvoumetr nebo laserový 

dálkoměr. 

 

Kolmicová metoda, též známá jako ortogonální, je stará a jednoduchá geodetická metoda. Pro 

zaznamenání charakteristických bodů je nejprve určena měřická přímka, na kterou jsou spouštěny 

kolmice z měřených bodů. Poté je změřena délka od počátku měřické přímky. Ta určuje polohu 

paty kolmice (tzv. staničení). Také je měřena délka kolmice od měřické přímky k určovanému 

bodu.  K měření se využívá pentagonální hranol, měřidlo např. v podobě pásma, výtyčky pro 

signalizaci a např. kovové jehly, nebo dřevěné kolíky pro stabilizaci bodů.  

 

Nivelace je vhodnou metodou pro určení výškových souřadnic jak v místním, tak státním 

výškovém systému. Pomocí nivelačního přístroje je měřeno relativní převýšení mezi jednotlivými 

body. K měření se nejčastěji využívají i nivelační latě, které jsou přikládány počátkem na měřený 

bod. Hodnoty převýšení jsou zaznamenávány do zápisníku a nabývají kladných i záporných 

hodnot, podle toho, zda se nacházejí nad nebo pod horizontem přístroje. Z relativních hodnot 

převýšení jsou vypočteny absolutní výškové souřadnice v daném souřadnicovém systému.  

 

2.3 3D skenování 

Pomocí 3D skeneru je snímáno velké množství bodů v pravidelném rastru, kde jsou body 

zaměřovány bezkontaktně, nevýběrově a je automaticky měřena jejich poloha. Skener zaměřuje 

body pomocí laserového paprsku nebo optické korelace. Za pomoci skeneru je měřena hustá síť 

bodů na povrchu objektů viditelných ze stanoviska. Výstupem ze skeneru je velké množství bodů, 

tzv. mračno bodů, které obsahuje informace o prostorové poloze snímaných bodů a může také 

nést informaci o jejich barvě. 
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Skenery jsou rozděleny na statické, mobilní a ruční. Pro měření historických objektů jsou nejčastěji 

využívány statické skenery. Ty zaznamenávají vzdálenost od přístroje, horizontální a vertikální 

úhel, jež paprsek svírá se směrem nulové orientace stroje. Je vhodné skenovat objekt z více než 

jednoho stanoviska.  

Mobilní skenery bývají často umisťovány buď na automobily (pozemní), nebo na letadla (letecké). 

Při skenování je potřeba průběžně určovat i polohu skeneru. Ruční skener pracuje na odlišném 

principu oproti výše popsaným skenerům a je vhodný ke snímání plastických prvků omezené 

velikosti.  

3D skenování je vhodným nástrojem pro dokumentaci rozlehlých, členitých nebo špatně 

přístupných objektů.  

 

2.4 Měřická dokumentace 

Měřickou dokumentaci lze dělit na čtyři základní kategorie a to orientační, základní, podrobnou a 

tvarově věrnou. Terénní práce je vhodné provádět s takovou přesností, aby bylo možné vyhotovit 

výstupy o jeden stupeň podrobnější, než udává primární cíl dokumentace. 

Orientační dokumentace má nejmenší vypovídající hodnotu. Často se objevuje v podobě náčrtu 

bez měřítka, kde je zakreslen stav dokumentovaného objektu.  

Základní dokumentace vzniká na základě jednoduchých měřických metod a požadavků na 

plánovou dokumentaci dle zákona. Je vytvářena v měřítkách 1: 100 a 1: 50.  

Podrobná dokumentace zobrazuje měřený objekt s velkou přesností a odpovídá klasické stavební 

dokumentaci min. v měřítku 1:50. Je vhodná jako podklad pro průzkumné a projektové práce. 

Tvarově věrná dokumentace je nejpokročilejším a nejpodrobnějším typem dokumentace. Jak 

z názvu vyplývá, zachycuje skutečný tvar prvků, konstrukce a všechny detaily objektu. Také může 

nést informaci o barevnosti objektu. Dokumentace je vypracovávána jako 2D výstup zpravidla 

v měřítku 1: 20 nebo jako 3D model. Často jsou využívány jako podklad pro průzkumy, zpracování 

rekonstrukcí nebo restaurování, ale i pro vědeckou činnost. Dokumentace může zachycovat i 

odhalené skutečnosti, které byly objeveny při stavebním zásahu nebo rozpoznané při průzkumu 

objektu.  

 

2.5 Využité metody 

Při rekognoskaci v terénu zadavatel stanovil, jaké výstupy chce zpracovat. Především chtěl, aby 

byla vytvořena ortofota jednotlivých stěn s nálezovými situacemi (rekognoskace viz kapitola 4) a 

jejich stavební výkresy. Proto byly pro práci použity z fotogrammetrických metod metoda IBMR, 
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z geodetických metod polární metoda. Jako výstupní typ dokumentace byla zvolena tvarově věrná 

dokumentace.  

 

Na podkladě zdroje [8] jsou sepsány odstavce: Fotogrammetrické metody – úvodní část, 

Geodetické metody, 3D skenování a Měřická dokumentace. 
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3 Použité přístroje, pomůcky a software 

Pro měřické práce v terénu byly zapůjčeny přístroje a pomůcky z fondů geodetických kateder 

FSv ČVUT. 

 

3.1 Přístroje 

K zaměření vlícovacích bodů a výškovému připojení byla použita níže popsaná totální stanice 

Trimble M3. Pro snímkování byl využit fotoaparát Nikon D7100 v kombinaci s objektivem 

Sigma 17-50 mm. 

 

3.1.1 Totální stanice Trimble M3 

Pro měření vlícovacích bodů a určení výšek byla použita totální stanice Trimble M3. Tato totální 

stanice je nejmenší, nejlehčí, kompaktní a velmi výkonný přístroj od výrobce Trimble. S totální 

stanicí je možné měřit až 26 hodin při vložení 2 baterií. Přístroj je 

možné ovládat pomocí barevného dotykového displeje. Úhlová 

přesnost činí 5 mgon.  

Při použití bezhranolového měření má totální stanice dosah až do 

vzdálenosti 300 m. S vysoce přesným elektronickým dálkoměrem je 

práce rychlá a efektivní. Lze využít i laserovou stopu, díky které je 

příjemnější hrubé zacílení na bod. Stroj disponuje i nekonečnými 

ustanovkami.  

Přístroj je vhodný pro běžné měřické práce v geodézii – práce 

v katastru, mapování, jednoduché měřické práce na stavbách. [15, 

16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 – Totální stanice Trimble 
M3 [15] 
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Technické parametry přístroje 

Přesnost při měření úhlu  5‘‘ – 1,5 mgon 

Přesnost měření délek na hranol 2 mm + 2 ppm 

Přesnost měření délek bez 
hranolu 3 mm + 2 ppm 

Dosah při měření na hranol 1,5 m–5000 m 

Dosah při měření bez hranolu 1,5 m–300 m 

Dalekohled Vzpřímený obraz, zvětšení 30x 

Zorné pole dal.  50 mm 

Centrace, horizontace 
Centrovač – optický nebo laserový, krabicová 
libela v trojnožce, horizontace – elektronická 

dvouosá libela (displej) 

Kompenzátor Dvouosý, kapalino – elektronická detekce 

Ustanovky Nekonečné ustanovky 

Napájení 2x vnitřní Li-ion baterie 
Tab. 1 – Technické parametry přístroje Trimble M3 [16] 

 

3.1.2 Fotoaparát Nikon D7100 s objektivem Sigma 17–50 

mm 

Pro snímkování byl využit fotoaparát Nikon D7100 v kombinaci s objektivem Sigma 17–50 mm, 

f/2,8 EX DC OS HSM.  

Digitální zrcadlovka je velmi rozsáhle vybavena, má odolné tělo a přes to je lehká a kompaktní. 

Díky obrazovému snímači CMOS formátu DX a 24,1 milionů pixelů dokáže snímky zachytit 

s vysokou ostrostí. Pro zaostření snímku při automatickém zaostření využívá 51 zaostřovacích 

polí. Citlivost ISO je možné nastavit rozmezí 100–6400.  Při focení snímků je možné použít 

hledáček nebo živý náhled na LCD displeji foťáku. Snímač zrcadlovky nabízí rozlišení 24 Mpx. 

Horní a zadní část těla fotoaparátu je vyroben z hořčíkové slitiny, díky které je odolný proti 

prachu a klimatickým vlivům. [17, 18] 

 

Obr. 11 – Fotoaparát Nikon D7100 [17] 
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Technické parametry fotoaparátu 

Typ Digitální jednooká zrcadlovka 

Obrazový snímač 
(senzor) 

CMOS (rozměry 23,5 x 15,6 mm) s max rozlišením 6000x4000 

Ukládání dat NEF (RAW), JPEG, NEF (RAW) + JPEG 

Hledáček Pevně vestavěný pentagonální hranol, zvětšení 0,94x 

Typ závěrky Elektronicky řízená štěrbinová závěrka s vertikálním chodem  

Časy závěrky 1/8000–30 s v krocích po 1/3 nebo ½ EV 

Citlivost ISO 100–6400 v krocích po 1/3 nebo ½ EV, (max. hodnota 25 600) 

Pracovní rozsah - 2 až +19 EV (ISO 100, 20 °C) 

Vestavěný blesk ano 

Počet Mpx 24,71 (efektivních 24,10) 
Tab. 2 – Technické parametry zrcadlovky Nikon D7100 [17, 18] 

 

K tělu zrcadlovky byl použit objektiv Sigma 17-50 mm, f/2,8 EX 

DC OS HSM s bajonetem pro fotoaparáty značky Nikon. Má 

vysokou světelnost v celém rozsahu. Je vybaven stabilizátorem 

obrazu a má rychlé ultrazvukové ostření. Díky dobré světlosti 

a vestavěné mechanické stabilizaci obrazu lze fotit z ruky i při 

delších časech závěrky. Rozsah ohnisek objektivu je od 17 do 

50 mm a rozsah clony je od f/2,8 do f/22. Lze jej kombinovat 

se zrcadlovkou, která má snímač formátu APS-C a vyrábí se 

s bajonetem pro fotoaparáty značek Canon, Nikon, Pentax a 

Sony. Objektiv je vhodný pro focení krajin, dokumentárních 

fotografií využívajících široké ohnisko i pro portrétní 

snímky. [19] 

 

3.2 Pomůcky 

Pro měřické práce byly využity různé pomůcky. Pro měření s totální stanicí byl použit stativ a 

odrazný mini hranol. Pro snímkování bylo za potřebí využít externího zdroje světla v podobě 

halogenových svítidel na výtyčkách. Pro signalizaci vlícovacích bodů byly použity předtištěné 

terčíky a pro jejich přichycení na zdi byla použita lepivá guma. 

 

Obr. 12 – Objektiv Sigma 17-50 mm, 
f/2,8 EX DC OS HSM [19] 
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3.3 Software 

Pro zpracování a výpočet elektronického zápisníku z totální stanice byl využit program Groma 

v.12. Pro fotogrammetrické zpracování snímků byl využit software Agisoft Metashape. Pro 

tvorbu výkresů ortofoto byl využit program MicroStation firmy Bentley. Vektorizace nálezových 

situací a prezentace drátového 3D modelu byla zpracována v programu AutoCAD 2021. Dále 

také byly okrajově využívány tyto programy: CloudCompare, FastStone Image Viewer a Adobe 

Acrobat Pro. 

 

3.3.1 Groma v.12 

Groma je geodetický systém pracující v prostředí MS Windows. Je možné jej využít pro 

zpracování komplexního souboru geodetických dat od surových údajů získaných z totální 

stanice až po výsledné seznamy souřadnic, výpočetních protokolů a zobrazení kontrolní kresby. 

Systém je dostupný v demonstrační verzi i v plné placené verzi. [20] 

Pro práci byl systém využit pouze pro výpočet souřadnic vlícovacích bodů. 

 

Obr. 13 – Pracovní prostředí sw. Groma v.12 

3.3.2 Agisoft Metashape Professional 

Program Agisoft Metashape je vhodným nástrojem pro tvorbu mračen bodů ze snímků, 

síťových modelů z mračen bodů a tvorbu ortofoto z vytvořených modelů. Představuje vhodné 

řešení pro fotogrammetrické zpracování digitálních snímků. Na základě nejnovějších 

technologií 3D rekonstrukcí s více pohledy pracuje s libovolnými obrazy a je velmi efektivní při 

kontrolovaných i nekontrolovaných podmínkách. Fotografie mohou být pořízeny v libovolní 

polohy s tím, že rekonstruovaný objekt je viditelný alespoň na dvou fotografiích. Zarovnání 
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obrazu a rekonstrukce 3D modelu jsou plně automatizované. Mezi nejznámějšími 

podporovanými vstupními formáty jsou JPEG, TIFF, PNG, BIM. [12] 

Pro práci byl program využit ve velké míře, hlavně pro zpracování a výpočet 3D modelu obou 

měřených celků.  

 

Obr. 14 – Pracovní prostředí sw. Agisoft Metashape Professional 

 

3.3.3 AutoCAD 2021 

Software AutoCAD vyvinutý firmou Autodesk je vhodný nástroj pro projektanty, architekty a 

konstruktéry, kteří při své práci vytvářejí přesné 2D a 3D konstrukce. Lze jej využít pro kresbu, 

poznámky a dalšími potřebné informace pro 2D výkresy a pro tvorbu 3D modelů s tělesy, 

povrchy a objekty sítě. Hlavními formáty pro ukládání výkresů je neveřejný formát DWG nebo 

otevřená výměnná verze DXF. Od nejnovější verze lze získat předplatné AutoCADu i se všemi 

profesními verzemi (např. Architecture, Mechanical, Electrical atp.) v tzv. „One AutoCAD“. 

Software je dostupný v bezplatné studentské verzi nebo v placené verzi. [21] 

Program byl využit při vektorizaci ortofoto a jeho 3D nadstavba byla využita při vizualizaci 

vektorových entit spojených do 3D modelu.  
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Obr. 15 – Pracovní prostředí sw. AutoCAD 2021 

 

3.3.4 Bentley MicroStation V8i 

Firma Bentely Systems vyvinula software MicroStation k vytváření 2D i 3D výstupů. Velmi často je 

využíván projektanty, architekty, geodety a kartografy. Vyvíjený program patří do skupiny CAD 

softwarů. Výstupy primárně ukládá do vlastního formátu dat DGN, ale je schopen pracovat i 

s formáty DWG a DXF. Dále je možné do softwaru připojit rastrovou referenci v podobě obrázků 

ve formátu JPEG a BIM. Také je možné připojit výkresový dokument typu PDF. Program disponuje 

i několika oborovými rozšířeními např. Bentley Architecture, Bentley InRoads nebo Bentley 

MXROAD. [22] 

Program byl využit při tvorbě stavebních výkresů a tisku do PDF. Také díky němu byly výkresy 

uloženy do formátu DWG, se kterým bylo dále pracováno ve výše zmíněném programu AutoCAD 

2021.  

 

Obr. 16 – Pracovní prostředí sw. MicroStation V8i 
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4 Práce v terénu 

Měřické práce v terénu proběhly během jednoho dne a to 24. 2. 2021. Při počáteční 

rekognoskaci objektu a ukázce nálezových situací byl přítomen i doc. Ing. Michael Rykl, PhD. 

z Fakulty architektury, který se zabývá stavebně historickým průzkumem. Po rekognoskaci bylo 

probráno, co si zadavatel přeje ze zaměřených dat vytvořit – toto zadání bylo v průběhu 

zpracování postupně upřesňováno. Jedná se hlavně o vytvoření 3D modelů místností a 

stavební výkresy typu ortofoto v měřítku 1:20. Přesnost modelu by se měla pohybovat do 5 

cm.  

Od doc. Rykla byla popsána historie jednotlivých nalezených prvků a přibližně určena datace 

jejich vzniku podle určitých indicií.   

Pro práci bylo potřeba zdroje elektřiny, který nám byl ze strany stavby poskytnut pomocí 

prodlužovacího bubnu se zásuvkami. Díky tomuto zdroji bylo možné zapojit potřebné osvětlení 

pro rovnoměrné osvícení jednotlivých stěn při snímkování.  

Před samotným vstupem do objektu bylo potřeba i absolvovat školení o bezpečnosti práce, 

které vyžaduje, aby každá osoba na stavbě měla ochranné pomůcky (přilbu, pevnou obuv, 

vestu). Přilba a vesta byla zapůjčena ze stavby. Vzhledem k probíhajícím rekonstrukcím celého 

komplexu bylo potřeba dbát ještě větší opatrnosti. V průběhu měření kolem nás probíhaly 

všechny práce bez jakéhokoliv omezení, takže jsme se nacházeli v prašném a hlučném 

prostředí. Hluk a pohyb lidí lehce ztěžoval pracovní podmínky. 

Ještě před samotným zahájením prací byly vytvořeny schématické náčrty stěn (přiloženy 

v elektorinické i tištěné příloze – příloha B a C) a rozmístěny vlícovací body na jednotlivé zdi. 

Také bylo promýšleno rozložení jednotlivých stanovisek pro zaměření vlícovacích bodů pomocí 

totální stanice a propojení měření v obou místnostech (Obr. 21 nebo příloha B). Při snímkování 

a měřických pracích byl přítomen Ing. Jindřich Hodač, PhD., který dával důležité rady při 

nastavováni expozic snímků a rozložení snímkování, osvětloval snímané situace a byl 

nápomocen při dalším zaměřování.  

 

4.1 Snímkování objektu 

Snímkování jednotlivých stěn bylo provedeno pomocí fotoaparátu Nikon D7100 s objektivem 

Sigma 17-50 mm. Tyto pomůcky jsou popsány v kapitole 3.1.2.  

Pro osvětlení stěn při snímkování byly použity halogenové lampy, které byly zapůjčeny 

z pracoviště vedoucího práce. Při osvětlování je důležité zajistit, aby se podmínky osvětlení 
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v průběhu snímkování neměnily. Na zdi, kde se vyskytovalo nejvíce historických fragmentů byla 

umístěna šedá destička. Je využívána hlavně při postprocessingu ke snazšímu vyrovnání bíle 

barvy.  

Samotné snímání bylo prováděno frontálně v postupném překrývání jednotlivých snímků jak 

ve vodorovném, tak svislém směru. Překryv snímků byl měl činit přibližně 60% snímané oblasti. 

Snímky byly pořizovány postupně v řadách. Východní stěna byla snímána ve 3 řadách a ve 

větším zahuštění překrývajících se snímků. Na této stěně je totiž patrná velká kumulace 

důležitých nálezových situací. Nejprve bylo snímkování provedeno z úrovní, kdy fotograf stál 

na zemi. Poté za pomocí schůdků byl celý objekt nasnímán v řadě i z výšky přibližně 2 m nad 

zemí. Také byly pořizovány snímky pod různými úhly na dané stěny z různého postavení 

v místnosti (schéma stěn viz Obr. 21 nebo příloha B).  

Fotoaparát byl pro snímání nastaven na expoziční režim priority clony. Dále bylo nastavováno 

– clonové číslo na hodnotu F9 a citlivost ISO na hodnotu 1000. Expoziční čas se pohyboval dle 

světelných podmínek v rozmezí hodnot 1/50–1/100 sek (ojediněle 1/40, 1/125 a 1/160).  

 

4.2 Měřické práce  

Po snímkování bylo ještě potřeba polohově a výškově zaměřit jednotlivé vlícovací body v celém 

snímaném prostoru. Pro měření byla použita totální stanice Trimble M3, jejíž parametry jsou 

popsány v kapitole 3.1.1 a odrazný minihranolu. Nejprve byla zvolena síť stanovisek (Obr. 21 

nebo příloha B), tak aby bylo možné propojit stanoviska mezi sebou a připojit se na výškový 

bod stavby. Polohové připojení nebylo řešeno, zadavatel stanovil, že výstupy mohou být 

vypracovány v místní souřadnicové soustavě (definice soustavy viz kapitola 5.1.2). V místech, 

kde byla prkenná podlaha byla stanoviska stabilizována pomocí napínáčků. V místnosti 

s betonovou podlahou bylo stanovisko signalizováno pomocí symbolu nakresleného lihovkou 

na zem.  
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Obr. 17 – Tematická fotografie z měření 

Po volbě stanovisek bylo provedeno měření na jednotlivých stanoviskách sítě. Stroj byl 

urovnán nad stanoviskem, a poté bylo měřeno na další bod sítě v obou polohách dalekohledu. 

Dále bylo přistoupeno k měření jednotlivých podrobných bodů, tj. vlícovacích. V hlavní 

místnosti (B.2NP.17) byla prkenná podlaha, proto musel být pohyb kolem totální stanice velmi 

opatrný, aby nebyla porušena centrace a horizontace přístroje. Jednotlivé podrobné body byly 

měřeny pomocí bezhranolové metody s využitím laserové stopy, díky níž bylo viditelné, kam je 

stroj zacílen. Po dokončení měření podrobných bodů bylo zopakováno měření na stanovisko, 

na které bylo měřeno i na začátku. Na stanovisku č. 4002 byla síť připojena na stávající vágrys 

(označen v schématu jako č. 9001) vyznačený na jedné ze stěn místnosti (viz schéma na Obr. 

21). Ten zde byl vyznačen již dříve pro jiné měřické práce na stavbě. Hodnota výšky vágrysu 

činí 200.141 m ve výškovém systému Bpv (Obr. 18). Dále bylo měřeno v druhé místnosti 

(B.2NP.20), kde bylo potřeba zavést dvě stanoviska. Prostor byl totiž velmi malý a z jednoho 

stanoviska nebylo možné zaměřit všechny potřebné body. Díky druhému stanovisku bylo 

možné provést i kontrolní měření na již jednou měřené vlícovací body z předchozího 

stanoviska.  
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Obr. 18 – Stabilizace výškového bodu 
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5 Zpracování dat 

Pro tvorbu výstupů, které určil zadavatel, je potřeba zpracovat všechna naměřená data a 

snímky. V této kapitole jsou popsány jednotlivé postupy při jejich zpracování.  

 

5.1 Zpracování měřených dat z totální stanice 

Měřená data z totální stanice byla ukládána do elektronického zápisníku v paměti přístroje. Do 

zápisníku byla ukládána následující data – měření orientací v I. a II. poloze dalekohledu, měření 

na podrobné body pouze v I. poloze dalekohledu, jejich vodorovné a svislé úhly a šikmé délky. 

 

5.1.1 Zpracování elektronického zápisníku 

Zápisník byl z přístroje extrahován na externí USB flash disk. Poté byl soubor zápisníku otevřen 

ve výpočetním programu Groma v.12, kde bylo v první řadě potřeba nastavit formát pro 

otevření zápisníku z totální stanice, a to 

pomocí ikony Nastavení parametrů v záložce 

Záznamník. Zde byl vybrán typ přístroje a 

formát uložení souboru, ostatní hodnoty 

nebyly změněny (Obr. 19).  

V prvním kroku bylo potřeba zpracovat 

zápisník tak, aby byla prezentována jen jedna 

zprůměrovaná hodnota měření na 

orientacích. Zápisník je možné zpracovat 

pomocí funkce Zpracování zápisníku nebo jej 

zprůměrovat ručně. Zpracovaný zápisník je 

přiložen v el. příloze C. 

 

 

5.1.2 Volba souřadného systému a výpočet souřadnic 

Protože měření nebylo připojeno na body polohové sítě o známých souřadnicích, je potřeba 

vytvořit místní souřadný systém. Ten byl vymyšlen tak, aby bylo respektováno rozložení os 

v matematické souřadné soustavě (Obr. 21 nebo příloha B). Proto byl počátek místního 

souřadného systému vložen do stanoviska 4002. Kladný směr osy y byl vložen do spojnice mezi 

Obr. 19 – Nastavení parametrů pro načtení zápisníku 
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stanovisky 4002 a 4001 a osa x je otočená o 90° po směru hodinových ručiček od osy y. Také bylo 

potřeba změnit nastavení orientace os v Nastavení parametrů v záložce Prostředí, protože ve 

výchozím nastavení programu je nastaven 3. kvadrant pro otočení os. Ten byl změněn na 1. 

kvadrant (Obr. 20).  

 

 

Obr. 20 – Nastavení kvadrantu souřadnicové soustavy 

 

Přáním zadavatele však bylo, aby vytvořené výstupy byly připojeny do výškového systému. 

Proto bylo ze stanoviska 4002 měřeno na výškový b. 9001, který byl vyznačen na jedné ze stěn 

od předchozích měřických pracích na stavbě. Díky měřeným hodnotám na tento bod bylo 

možné spočítat výšky stanovisek 4001 a 4002 (výpočet v tištěné příloze B, el. příloha C1).  

Před vypočtením souřadnic pro jednotlivé body byl založen nový soubor souřadnic, kde byly 

uloženy body 4001 a 4002 se zvolenými místními souřadnicemi a vypočtenými výškami. Bodu 

4002 byly přiděleny souřadnice y = 2000, x = 1000, z = 198,378 a pro bod 4001 byly přiřazeny 

hodnoty y = 2000, x = 1006,976 a z = 197,770. Kompletní seznam souřadnice je v el. příloze C1. 

Dále byly pomocí polárních dat vypočteny souřadnice měřených podrobných bodů. Pro 

výpočet byla použita funkce Polární metoda dávkou. Tato metoda je velmi výhodná pro 

výpočet většího množství bodů, protože efektivně urychlí výpočet. Zápisník použitý pro 

výpočet polární metody je v el. příloze C1 společně s protokolem o výpočtu. 

Jako kontrola měření je v tomto případě bráno – měření vzdáleností mezi stanovisky (2x), 

výpočet výšek mezi jednotlivými stanovisky a kontrolní měření na VB (body: 201, 202, 203, 204, 

205 a 208). 
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Obr. 21 - Přehledka situace s vyznačením měřické sítě a volbou os a popisem stěn 

 

5.2 Zpracování snímků v sw. Agisoft Metashape  

Snímky pořízené pomocí fotoaparátu byly ukládány na SD kartu v zařízení, ze které byly po 

snímkování kopírovány do PC.  

U některých snímků byl proveden postrprocessing, převážně u východní stěny, před kterou 

byla umístěna šedá destička pro správné rozpoznání vyvážení bílého světla. Shrnutí celého 

postupu je popsáno pomocí schématu viz Obr. 22. 
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Obr. 22 - Schéma postupu prací v sw. Agisoft Metashape 

5.2.2 Prvotní orientace snímků, výpočet řídkého mračna 

Prvním krokem pro práci bylo založení nového projektu tzv. Chunk, do kterého byly 

importovány snímky pro danou místnost. Po načtení snímků bylo potřeba ověřit kvalitu 

snímků. To bylo provedeno pomocí funkce Estimate image quality, která se zobrazí 

v roletovém menu při kliknutí na libovolný snímek. Doporučený koeficient kvality je 0,5 

jednotky a výše. Pokud některé snímky nesplňují toto kritérium, lze je z dalších výpočtů vyloučit 

nebo je úplně z projektu odstranit. Také jsou kontrolovány kalibrační parametry nastavené pro 

daný typ kamery, a to v roletě Tools – Camera calibration (Obr. 23). V nastavení parametrů 

kamery je již kamera rozpoznána, proto není potřeba importovat kalibrační protokol, systém 
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totiž provádí tzv. Self – calibration. Zde je změněna pouze hodnota Pixel size (mm) na 

parametry uvedené od výrobce. Také je možné importovat kalibrované prvky vnitřní orientace, 

nebo spustit orientaci snímků pomocí funkce Align Photos. 

 

Prvotní orientace snímků – popis funkce: 

Funkce Align Photos (Obr. 24) se nachází v roletovém menu záložky Workflow. Pro tuto funkci 

je možné nastavit několik parametrů, a to Accurary, Reference preselection, Key point limit a 

Tie point limit. Díky této funkci je vytvořeno řídké mračno bodů. 

Accuaracy definuje přesnost s jakou mají být odhadnuty PVO. Na výběr je 5 možností počínaje 

vyšší kvalitou, která umožňuje určit PVO přesněji, až po nižší kvalitu, kde jsou PVO určeny 

s horší kvalitou. Při nastavení parametru na hodnotu High software pracuje s původní velikostí 

fotografií. Parametr Reference preselection určuje, jak mají být vypočteny podmnožiny snímků, 

ve kterých jsou počítány spojovací body. Je zde na výběr ze 3 možností – Source, Estimated a 

Sequential. Pomocí Key point limit je možné nastavit maximální množství klíčových bodů 

snímku a parametr Tie point limit definuje maximální počet spojovacích bodů na snímku.  

 

 

Obr. 23 – Nastavení kalibrace kamery  
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Prvotní orientace snímků – zvolené parametry: 

Při výpočtu prvotní orientace byly nastaveny 

parametry: Accuracy na hodnotu High, Key point 

limit = 40 000, Tie point limit = 10 000. Parametry 

jsou znázorněny pomocí Obr. 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Optimalizace výpočtu orientace 

K optimalizaci výpočtu orientace jsou potřeba již předem vypočtené souřadnice VB (postup viz 

kapitola 5.1.2), díky nimž je možné definovat souřadný systém – v tomto případě místní. 

Souřadnice jsou importovány do softwaru pomocí ikony Import reference, která se nachází 

v záložce Reference v horní části. Je vybrán příslušný textový soubor a v dialogovém okně (Obr. 

25) jsou nastaveny parametry importu souřadnic. Je potřeba znát pořadí uložených souřadnic 

v souboru, aby bylo možné správně nastavit i hodnoty v okně. Vlícovací body je také možné přidat 

ručně při kliknutí pravým tlačítkem myši a výběru Add Marker v okně Markers. 

 

Obr. 25 – Import vlícovacích bodů ze souboru 

Obr. 24 – Dialogové okno pro nastavení funkce 
Align Photos 
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Po importu je potřeba označit jednotlivé VB na všech snímcích, na kterých jsou viditelné. Tento 

proces je v celku zdlouhavý, ale lze ho zlehčit pomocí funkce Filter Photos by Marker. Před 

použitím je potřeba označit VB alespoň na 2 zorientovaných snímcích (Obr. 26). Funkce potom na 

základě orientace snímků vybere další snímky, na nichž je daný VB viditelný. Pomocí ikony 

Reference Settings je možné nastavit souřadnicový systém, přesnost VB odhadnutá ze zaměření, 

přesnost měrných měr a přesnost značky na snímku.  

Body je vhodné snímat s určitou přesností. Ta má totiž vliv na další zpracování, např. na velikost 

pixelu při tvorbě ortofoto. Čím přesněji jsou body na snímcích vyznačeny, tím je kvalitnější výstup 

modelu. Chybovost určovaných bodů je možné sledovat na kartě Markers hned za souřadnicemi 

bodů. Nebo ji můžeme získat z exportovaného reportu výpočtů.  

 

Obr. 26 – Znázornění umisťování Markers o snímku 

 

Svazkové vyrovnání – postup: 

Po vyznačení VB (za pomocí náčrtů přiložených v el. i tištěné podobě – B a C2) na všech snímcích 

je přistoupeno ke svazkovému vyrovnání, které se provádí pomocí ikony Optimize Cameras. 

Když je výpočet všech parametrů hotov je potřeba vyfiltrovat spojovací body pomocí funkce 

Gradual Selection, která se nachází v roletovém menu Edit. Zde jsou kritéria, která pomáhají 

při filtraci, a to Reprojection error, Reconstruction uncertainty, Image count a Project accurary. 

Vždy je voleno jedno kritérium, nastaví se jeho hodnota a výběr bodů je smazán pomocí ikony 

křížku. Po tomto kroku je opakován krok s ikonou Optimize Cameras. Takto je zopakováno pro 
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všechna kritéria, dokud nejsou vybrány žádné nebo minimum bodů. Doporučené parametry 

jsou:  

• Reprojection error = 0,4 – 0,5 

• Reconstruction uncertainty = 6 

• Image count = 2 

• Project accurary = 10 

 

Svazkové vyrovnání – parametry, výsledky: 

V tomto případě se zvolené parametry neliší od doporučených parametrů. Při orientaci bylo 

dosaženo očekávaných přesností, tj. přesnost určení VB mezi 4-6 mm. U prvního modelu je 

celková přesnost určených bodů 3,717 mm a u druhého modelu je celková přesnost určených 

bodů 4,107 mm. Zpráva o výpočtu je uložena v el. příloze C2. Celkově je o této přesnosti 

pojednáno v kapitole 7.2. 

 

5.2.3 Výpočet hustého mračna, polygonové sítě a textury 

Husté mračno – postup tvorby, popis parametrů: 

V dalším kroku je vypočteno husté mračno bodů. To lze případně dále editovat nebo 

klasifikovat a je základním prvkem pro další fáze zpracování, např. pro vytváření polygonové 

sítě nebo digitálního modelu povrchu. Husté mračno je také možné exportovat a analyzovat 

ho v jiných programech.  

Před samotným výpočtem je potřeba upravit ohraničující rámeček tak, aby vymezil rámec, pro 

který má být husté mračno spočteno. Je možné měnit velikost, pozici a otočení boxu. Dále je 

vybrána funkce Build Dense Cloud v roletovém menu záložky Workflow. V dialogovém okně 

(Obr. 27) je potřeba nastavit několik parametrů pro výpočet. Důležitým parametrem je kvalita 

(Quality), ta určuje požadovanou kvalitu vznikajícího mračna. Parametry jsou dost podobné 

jako u propojení snímků. Jediným rozdílem je, že kvalitativní stupnice začíná na Ultra high a 

postupně se snižuje. Nejvyšší kvalita pracuje s originálními snímky a každá nižší kvalita pracuje 

se snímky se zmenšením velikosti obrazu o faktor 4.  
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Také je možné nastavit režim pro „filtrování hloubky“, pro který je vypočtena tzv. hloubková 

mapa. Je vypočtena kvůli různým šumům, kde dochází k určité odlehlosti hodnot mezi body. 

Pro výpočet odlehlostí je možné vybrat mezi třemi filtračními algoritmy. První algoritmus je 

využit při malých detailech a členitých objektech a je prezentován jako Mild (mírná) hloubková 

filtrace. Druhou možností volby je 

Aggressive (agresivní) hloubková filtrace. 

Ta je využívána, pokud rekonstruovaný 

objekt nemá smysluplné malé detaily a je 

hladký. Kompromisem pro výše popsané 

algoritmy je algoritmus Moderate (střední) 

hloubková filtrace, který přináší výsledky 

mezi mírným a agresivním přístupem.  

 

 

Husté mračno – testování a volba parametrů: 

Při výpočtu hustého mračna bylo testováno na části modelu, jak vypadají jednotlivé hloubkové 

filtrace v kombinaci s kvalitou High nebo Medium. Hlavním důvodem testování bylo, zda je 

vhodnější vybrat nižší kvalitu s menší dobou výpočtu nebo vyšší, kde výpočet může trvat i 

několik dní. U hloubkových filtrací byl předpoklad různých výsledků pro vykreslení ploch. U 

jednotlivých kombinací kvalit a hloubkových filtrací bylo hlavně zkoumáno, jak dlouhá je doba 

výpočtu a jaký je rozdíl v míře zachování detailu a jeho vykreslení.  

Nejprve byly porovnány výsledky podle kvality, kde bylo lepší vykreslení detailu s kvalitou High 

(Obr. 28). Poté byly porovnány hloubkové filtrace pro jednu třídu kvality. Vzhledem k velké 

členitosti objektu nebyla nalezena větší rozdílnost (Obr. 29). Rozdíly byly patrné pouze 

v malých a nepodstatných detailech. Proto byla zvolena hloubka filtrace Mild popsána výše. 

Obrázky jsou samostatně uloženy jako dílčích soubory pro lepší prohlížení v el. příloze C6. 

Obr. 27 – Dialogové okno při nastavení výpočtu 
hustého mračna 
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Obr. 28 – Porovnání obrázků vzniklých z kvalit High (vlevo) a Medium (vpravo) 

 

 

Obr. 29 – Porovnání snímků s kvalitou High a hloubkou filtrace Aggresive (vlevo), MIld (uprostřed), Moderate (vpravo) 

 

Polygonová síť – postup tvorby, popis parametrů: 

Na základě výstupům typu řídkého a posléze hustého mračna bodů je možné vytvořit i 

polygonovou síť – model. Před samotným výpočtem je dobré prohlédnout i vypočtené husté 

mračno a posoudit jeho kvalitu. Pokud mračno narušují body vytvářející šum nebo jsou mimo 

oblast zájmu je vhodné tyto body z mračna odstranit. To je možné pomocí základní zobrazené 
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ikony Rectangle Selection, kde je možné měnit tvary podle potřeby na obdélník, kruh a 

polygon. Po výběru nevyhovujících bodů se jednoduše odstraní klávesou Delete. Výpočet 

modelu opět probíhá pouze uvnitř ohraničujícího rámečku, u kterého je možná podle potřeby 

měnit velikost, otočit jej nebo přesunout. V následujícím kroku je vybrána funkce Build Mesh 

(Obr. 30) v roletovém menu záložky Workflow, kde je v dialogovém okně možné nastavit 

parametry vhodné pro výpočet. Jedním z parametrů je Surface typ, který má na výběr dva 

parametry. Parametr Atributary lze využít pro jakýkoliv druh objektu a je vhodný pro uzavřené 

objekty (např. socha, budova atp.). Druhý parametr Heigh field je optimalizován pro 

modelování rovinných povrchů např. terénu.  

Dalším parametrem nastavení je volba zdrojových dat (Source data), který určuje zdroj pro 

generování sítě. Na výběr je z řídkého nebo hustého mračna bodů a z hloubkové mapy. Řídké 

mračno na rozdíl od hustého umožňuje rychlý výpočet 3D modelů, ale díky hustému mračnu 

je vytvořen vysoce kvalitní výstup. Hloubková mapa umožňuje efektivněji využívat všechny 

informace ze vstupních snímků.  

Parametr Face count určuje maximální počet polygonů v konečné síti o různých stupních 

kvality, které představují optimální počet 

polygonů pro síť v jednotlivých úrovních 

detailu. Uživatel má však možnost cílovou 

hodnotu polygonů změnit na vlastní 

hodnotu. Při velmi malých počtech 

polygonů bude síť příliš hrubá a s příliš 

velkým počtem polygonů (více než 10 mil.) 

může být způsoben problém při vizualizaci 

modelu v externím softwaru.  

 

Polygonová síť – volba parametrů a postupu zpracování: 

I přes to, že bylo husté mračno vyčištěno od odlehlých a nepotřebných bodů, obsahovalo 

kolem 83 mil. bodů. V tomto případě výpočet polygonové sítě selhal (důvodem může být 

nevýkonný PC). Proto bylo husté mračno exportováno ve formátu *.ply a otevřeno v programu 

CloudCompare (Obr. 31), kde byla provedena filtrace mračna. Z mračna byly nejprve 

odfiltrovány duplicitní body. Pro odstranění duplicit je stanovena vzdálenost mezi sousedními 

body. Pokud jsou body blíže, než je daná vzdálenost jsou odstraněny. Poté byla použit Nosise 

filter, ve kterém se stanoví mezní poloměr koule kolem jednotlivých bodů. Pokud se ve vzniklé 

kouli nenachází žádný další (tzv. sousední) bod, je bod, okolo něhož je vytvořena koule, 

smazán. Po odstranění mračno obsahovalo 49 mil. bodů, tj. smazáno bylo cca 33 mil. bodů. 

Obr. 30 – Dialogové okno při nastavvení tvorby polygonové sítě 
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Upravené mračno bylo importováno zpět do sw. Agisoft Metashape, kde byla spočtena 

polygonová síť modelu. Pro výpočet byly vybrány následující parametry: Source data – Dense 

cloud, Surface typ – Atributary, Quality – High. 

 

 

 Obr. 31 – sw. CloudCompare – práce při filtraci mračna 

 

 

5.2.3 Tvorba ortofota 

Tvorbu ortofota lze provést pouze na základě vytvořené polygonové sítě nebo DMP. Pro 

výpočet je vybrána funkce Build Ortomosaic v roletovém menu záložky Workflow. 

V dialogovém okně (Obr. 32) je několik parametrů, které je potřeba určit.  

Prvním z nich je typ projekce. Na výběr je z několika možností. Geografická projekce umožňuje 

vybrat geografický souřadný systém nebo nahrát parametry upraveného geografického 

systému. Cylindrická projekce je vhodná při promítání válcových předmětů např. trubek, 

kulatých věží nebo tunelů.  

Rovinná projekce je vhodná pro promítání ortofota do roviny zvolené uživatelem, kde je několik 

možností výběru např. podle rozložení os nebo podle vybraných značek. Pokud je rovina 
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definována pomocí značek je možné vybrat již 

definované VB nebo si v sadě značek vytvořit 

nové body. K definici roviny jsou potřeba 

minimálně 3 body. Tato možnost byla využita při 

zpracování. K tomu bylo vhodné použít stávající 

VB. Aby nedošlo ke špatnému výběru bodů, byly 

hodnoty vybraných VB kopírovány v seznamu 

Markers i s příslušnými souřadnicemi. Nově 

vzniklým bodům byly přiřazeny jiné názvy. První 

bod byl volen v dolní pravé části zájmové roviny, 

druhý bod byl volen v horní levé části a třetí bod 

byl kombinací 1. a 2. bodu – z druhého bodu byly 

převzaty souřadnice polohy a z prvního byla 

převzata souřadnice výšky. Třetí bod byl proto 

používán jako počátek a k zbývajícím dvěma 

bodům byly postupně přiřazeny vertikální a 

horizontální osa (Obr. 33).   

 

Dalším parametrem, který je třeba při tvorbě zvolit je režim prolnutí. Opět je na výběr 

z několika možností a to Mosaic, Average a Disabled. Mozaika rozděluje data do nezávisle na 

sobě je smíchá. Průměr používá váženou průměrnou hodnotu všech pixelů z jednotlivých 

fotografií. Možnost Disabled přebírá hodnotu pixelu ze snímku. Posledním nastavovaným 

parametrem jen Pixel size (m), tj. velikost pixelu ortofota.  

 

Tvorba ortofota – zvolené parametry:  

Hodnota rozlišení ortofota je volena podle vztažného měřítka, pro které je ortofoto posléze 

exportováno. Po domluvě se zadavatelem bylo voleno vztažné měřítko 1: 20, kde se velikosti 

pixelu obvykle volí v rozmezí 0,5 – 0,7 mm. Pro místnost černé kuchyně (B.2NP.17) bylo zvolena 

hodnota 0,7 mm (Obr. 32) a pro přilehlou část mladší kuchyně (B.2NP.20) bylo zvolena hodnota 

0,5 mm. Ortofota byla ukládána jako soubory JPEG a TIFF (s nimi se ukládají i soubory TFW a 

JWG, které nesou informace o poloze snímku).   

 

 

 

 

Obr. 32 – Dialogové okno při tvorbě ortomosaiky 
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Obr. 33 – Rovina pro generování ortofota – 3 červené body tvoří rovinu 

 

Opět bylo provedeno testování parametrů pro tvorbu, a to režim prolnutí Mosaic a Average. Po 

důkladném zhodnocení obou výstupů byla vyhodnoceno prolnutí pomocí Mosaic jako lepší – vzniklý 

výstup je ostřejší. (viz Obr. 34). Je však pravda, že prolnutí pomocí Average si lépe poradilo s jinými 

místy (viz Obr. 35), ty však lze upravovat „zaplátováním“. Plná verze obrázků ortofot je přiložena v el. 

příloze C6. 
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Obr. 34 – Porovnání ortofot 1 vytvořených prolinutím Average (vlevo), Mosaic (vpravo) 

 

 

Obr. 35 – Porovnání ortofoto 2 vytvořených prolnutím Average (vlevo), Mosaic (vpravo) 
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6 Tvorba výstupů 

V této kapitole jsou popsány postupy při tvorbě výstupů. Po konzultaci se zadavatelem bylo dáno, 

že hlavními výstupy jsou orfotofota (jejich stavební výkresy) a vektorizace význačných prvků 

nálezových situací provedena za pomocí ortofoto.  

 

6.1 Výstup – stavební výkres ortofoto 

Jedním z výstupů je stavební výkres typu ortofoto v měřítku 1: 20. Vznik ortofota je popsán 

v kapitole 5.2.3. V programu MicroStation V8i byla předpřipravena šablona se všemi potřebnými 

náležitostmi výkresu. Za náležitosti výkresu jsou považovány popisové pole výkresu, ve kterém 

jsou definovány údaje jako kdo a pro koho byl výkres vyhotoven, v jakém měřítku a souřadném 

systému jsou data zobrazena, datum zpracování, a hlavně co se ve výkresu nachází. Dále nesmí 

chybět místopis s vyznačením měřené situace, severka, grafické měřítko, síť křížků a výškové kóty. 

Každý z těchto prvků výkresů se nachází ve speciální vrstvě. Ty jsou vypsány v Tab. 3.  

 

Výpis vrstev 

Název Barva Typ Tloušťka Popis/obsah 

vrstvy vrstvy čáry čar vrstev 

body_vlicovaci 3 (červená) 0 (plná) 0 Vlícovací body + číselný popis 

koty_vyskove 0 (bílá) 0 (plná) 0 Výškové koty s označením 

linie_pohled 0 (bílá) 0 (plná) 0 Linie pohledu  

linie_pomocne 5 (růžová) 2 (čárkovaná) 0 Linie pomocná 

meritko_grafické 0 (bílá) 0 (plná) 0 Grafické měřitko výkresu 

ortofoto 0 (bílá) 0 (plná) 0 Rastrová reference ortofota 

plocha_ortofota 6 (oranžová) 0 (plná) 2 Plocha ortofa 

popiska+situace 0 (bílá) 0 (plná) 0 Popiska, severka, situace, poznámky 

ram_tisk 4 (žlutá) 0 (plná) 0 Rám tisku 

ram_vykres 96 (šedá) 0 (plná) 0 Rám výkresu 

sit krizku 1 (modrá) 0 (plná) 0 sít křížků 
Tab. 3 – Vrstvy použité ve stavebních výkresech 

 

Když jsou všechny výše vyjmenované náležitosti v šabloně připraveny, je do výkresu připojena 

rastrová reference ortofota (ve formátu JPG) do speciální vrstvy. Reference je připojena do polohy 

souřadnic, které jsou uloženy v georeferenčním souboru (JWG). Souřadnice v souboru však 

neodpovídají souřadnicím definovaným pomocí VB, proto je alespoň přemístěna pomocí nástroje 

Přesunout do správné výšky pomocí známé hodnoty výšky VB. Další náležitostí výkresu je 
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vyznačení VB pomocí křížků a očíslování. Také je definována plocha ortofota pomocí liniového a 

plošného segmentu. Ty jsou kresleny pomocí funkce Umístit úsečku a Umístit útvar v panelu 

Kresba. 

Soubor s výkresem je uložen jak do formátu DGN, tak do DWG. Také je vytvořen tisk do PDF. Před 

samotným tiskem je potřeba kontrolovat pracovní jednotky v nastavené výkresu. Ty by měly být 

nastaveny na metry s přesností na 3 desetinná místa. Poté je vybrána plocha pro tisk pomocí 

ohrady. Pro tisk je vybrán vhodný ovladač tisku, který je přednastaven. Dále jsou nastaveny 

rozměry stránky a měřítko tisku. Soubor je ukládán do požadované složky v PC. 

Vzniklé PDF je ještě upravováno v programu Adobe Acrobat Pro. Upravována je hlavně hodnota 

výchozího stavu vrstvy ve vlastnostech např. pro vrstvu plocha_ortofota, proto aby se vrstva 

nevykreslovala hned po otevření PDF, ale mohla být spuštěna uživatelem až v konkrétní chvíli. 

Výše popsaný postup byl aplikován na všechny vzniklé výkresy. Soubory jsou přiloženy v el. příloze 

C4 a v tištěné příloze jako volně vložené výkresy (seznam Tab. 4 nebo příloha A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Výstup – výkres vektorizace 

Zadavatel vznesl požadavek, aby se nad vzniklými ortofoty vytvořila bodová vektorizace vybraných 

konstrukcí a jejich detailů. Vektorizované body slouží k dokumentaci všech zásadních 

konstrukčních prvků, které zároveň umožní snadnější konstruování následného 3D modelu. Body 

byly vybírány po důkladné konzultaci se zadavatelem. Seznam bodů a jejich popis je v el. příloze 

C5 společně s výkresy. 

Také byly mezi vybranými body vyznačovány linie průběhů nálezových situací ve stávajícím zdivu. 

Ty byly konstruovány pomocí lomených čar, tak aby přesně definovaly průběh.  

Vektorizace byla provedena v programu AutoCAD 2021 v již dříve exportovaném stavebním 

výkresu ortofota z programu MicroStation V8i. V AutoCAD je pro mě práce intuitivnější a 

jednoduší, proto vznikl tento přechod mezi programy.  

Označení výkresu Název výkresu Měřítko 

O 01 ORTOFOTO - B.2NP.17 SEVERNÍ ZEĎ 1:20 

O 02 ORTOFOTO - B.2NP.17 VÝCHODNÍ ZEĎ 1:20 

O 03 ORTOFOTO - B.2NP.17 JIŽNÍ ZEĎ 1:20 

O 04 ORTOFOTO - B.2NP.17 ZÁPADNÍ ZEĎ 1:20 

O 05 ORTOFOTO - B.2NP.20 SEVERNÍ ZEĎ 1:20 

O 06 ORTOFOTO - B.2NP.20 ZÁPADNÍ ZEĎ 1:20 

Tab. 4 – Označení vytvořených stavebních výkresů 
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Před vkládáním nových prvků byly vytvořeny nové vrstvy pro tyto prvky. Pro vykreslení byly využity 

funkce Úsečka, Více bodů a Oblouk z panelu Kreslit. Body byly popisovány pomocí funkce 

Jednořádkový text, která se nachází v panelu Poznámky. Pro zobrazení bodů bylo potřeba nastavit 

vykreslení bodů v záložce Styl bodu, které se nachází v roletovém menu Formát. Zde byl vybrán 

styl, jakým se body budou vykreslovat. Linie vykreslující průběh nálezových situací jsou ve většině 

případů kresleny plnou čárou. V případech, kdy se jedná o hypotetický průběh linii je typ čáry 

změněn na čárkovanou. V Tab. 5 je vypsán seznam hladin, které výkres obsahuje. Hladiny jsou 

obdobné jako vrstvy ve st. výkresech ortofoto. Vyhotovené výkresy jsou vyjmenovány v Tab. 6. 

 

Výpis hladin 

Název Barva Typ Tloušťka Popis/obsah 

hladin hladin čáry čar hladin 

body_nalezova_situace 4 (sv. modrá) plná - Body nálezových situací 

body_vlicovaci 1 (červená) plná - Vlícovací body + číselný popis 

koty_vyskove 7 (bílá) plná 0 Výškové koty s označením 

linie_nalezova_situace 3 (zelená) plná 0,09 Linie nálezovách situací 

linie_pohled 6 (fialová) plná 0,15 Hlavní prvky stěny 

linie_pomocne 7 (bílá) plná 0 Linie pomocná 

meritko_grafické 7 (bílá) plná 0 Grafické měřitko výkresu 

ortofoto 7 (bílá) plná   Rastrová reference ortofota 

plocha_ortofota 30 (oranžová) plná 0,3 Plocha ortofa 

popiska+situace 7 (bílá) plná 0 Popiska, severka, situace, poznámky 

ram_tisk 2 (žlutá) plná 0 Rám tisku 

ram_vykres 253 (šedá) plná 0 Rám výkresu 

sit krizku 1 (modrá) plná 0 sít křížků 
Tab. 5 – Použité hladiny ve výkresech nálezových situací 

 

Označení výkresu Název výkresu Měřítko 

N 01 NÁLEZOVÁ SITUACE - B.2NP.17 SEVERNÍ ZEĎ 1:20 

N 02 NÁLEZOVÁ SITUACE - B.2NP.17 VÝCHODNÍ ZEĎ 1:20 

N 03 NÁLEZOVÁ SITUACE - B.2NP.17 JIŽNÍ ZEĎ 1:20 

N 04 NÁLEZOVÁ SITUACE - B.2NP.17 ZÁPADNÍ ZEĎ 1:20 

N 05 NÁLEZOVÁ SITUACE - B.2NP.20 SEVERNÍ ZEĎ 1:20 

N 06 NÁLEZOVÁ SITUACE - B.2NP.20 ZÁPADNÍ ZEĎ 1:20 
Tab. 6 – Označení vytvořených výkresů nálezových situací 
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6.3 Výstup – 3D model 

Dalším výstupem je 3D model síťový a 3D model 

drátový přibližný. Vznik síťového modelu je 

popsán v kapitole 5.2. Tento model byl 

exportován do 3D PDF (v el. příloze C2). Model 

obsahuje téměř 10 mil. ploch polygonové sítě. 

S tak velkým objemem však PDF nedokázalo 

pracovat a vykreslit jej. Proto bylo potřeba před 

samotným exportem zmenšit datovou velikost 

modelu. 

To bylo docíleno zředěním polygonové sítě pomocí funkce Decimate Mesh v sw. Agisoft 

Metashape (Obr. 36). Síť bylo decimováno na cca 6 milionů trojúhelníků. 

 

Přibližný drátový 3D model vznikl na základě vypracovaných vektorizací popsaných v předchozím 

odstavci (6.2). Nejprve je potřeba přepnout AutoCAD do režimu 3D kreslení pomocí ikony 

ozubeného kolečka v levém dolním rohu. Poté byly na pracovní plochu kopírovány jednotlivé 

stěny, které byly postupně otáčeny a posouvány tak, aby na sebe navazovaly a kopírovaly půdorys 

místnosti. 

V průběhu návazného zpracování se předpokládá, že se díky vektorizovaným konstrukcím vytvoří 

prostorová 3D rekonstrukce původní gotické kuchyně (stav na konci 14. století). Od doc. Rykla 

bylo nabídnuto, že zpracuje skici podle drátového modelu, jak mohl hypotetický stav vypadat. 

Podle těchto skic a konzultací s doc. Ryklem bych ráda tento model také vytvořila. Bohužel nebude 

odevzdán s touto prací. Jako inspirace mi byla doporučena diplomová práce Ing. Pecky, který 

zpracovával 3D model černé kuchyně na hradě Cuknštejn [23]. Níže vložený obrázek (Obr. 37) 

znázorňuje vytvořený model Ing. Pecky. Chtěla bych docílit stejného, nebo alespoň velmi 

podobného efektu při zpracování plošného 3D modelu černé kuchyně v Domě u Sixtů, případně i 

mladší kuchyně.  

Obr. 36 – Dialogové okno funkce pro decimaci 
polygonové sítě 
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Obr. 37 – Výkres Ing. Pecky, představa o realizaci plošného 3D model [23] 
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7 Zhodnocení přesnosti a výsledků 

V této kapitole jsou jednotlivě zhodnoceny dosažené přesnosti měřických prací a dílčích částí při 

zpracování. V přílohách jsou vloženy celé protokoly o výpočtech, které dokumentují přesnost 

zpracování.  

 

7.1 Zhodnocení geodetického měření 

Měření bylo provedeno totální stanicí s úhlovou přesností 5mgon a délkovou přesností 2 mm + 2 

ppm při měření na hranol a 3 mm + 2 ppm při měření bezhranolovou metodou. 

Kontrola měření byla provedena pomocí dvojího měření délek mezi stanovisky. Největší odchylka 

činí 13 mm viz Tab. 7.  

 

Č.b. 
Vzdálenost mezi body 

Tam [m] Zpět [m] Rozdíl [mm] 

4001-4002 6,969 6,982 -13 

4002-4003 5,859 5,853 6 

4003-4004 2,446 2,445 1 
Tab. 7 – Tabulka rozdílů vzdáleností 

 

Dalším kontrolovaným parametrem byl výpočet výšek mezi jednotlivými stanovisky. Pro tuto 

kontrolu byly výšky kontrolně vypočteny pomocí Výpočtu výšek v programu Groma v.12, ze 

kterého je uložen protokol (viz příloha C1). Největší rozdíl v určení výšky je ze stanoviska 4002 na 

stanovisko 4001 a činí 10 mm (Tab. 8). Výškové připojení na výškový bod stavby nebylo možné 

kontrolovat měřením z jiného stanoviska. 

 

Kontrolní určení výšky bodu 

Stanovisko 
Určovaný 
b. 

Určovaná výška 
[m] 

Kontrolně vypočtená výška 
[m] 

Rozdíl výšky 
[mm] 

4001 4002 198,377 198,378 -1 

4002 
4001 197,760 197,770 -10 

4003 197,954 197,953 1 

4003 
4002 198,377 198,380 -3 

4004 198,112 198,111 1 

4004 4003 197,953 197,955 -2 
Tab. 8 – Tabulka kontroly výšek 
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Při výpočtu souřadnic vlícovacích bodů, které byly měřeny dvakrát (body: 201, 202, 203, 204, 205 

a 208) byl zjištěn rozdíl mezi vypočtenými souřadnicemi. Maximální rozdílná hodnota byla 1,4cm. 

Větší rozdíly při určení souřadnic se vyskytují v y – souřadnicích, x – souřadnice a z – souřadnice 

nemají velké rozdíly mezi určenými hodnotami (viz Tab. 9). 

 

Odchylky v určení souřadnic dvakrát měřených VB 

Č.b. 
I. měření II. měření Rozdíly [m] 

X Y Z X Y Z X Y Z 

201 1997,703 1002,575 200,360 1997,705 1002,587 200,365 -0,002 -0,012 -0,005 

202 1997,621 1002,740 201,599 1997,622 1002,754 201,602 0,001 -0,014 -0,003 

203 1997,330 1004,484 201,611 1997,326 1004,497 201,614 0,004 -0,013 -0,003 

204 1996,999 1004,776 200,233 1996,996 1004,788 200,236 0,003 -0,012 -0,003 

205 1997,077 1004,617 198,262 1997,075 1004,629 198,265 0,002 -0,012 -0,003 

208 1996,404 1004,712 198,290 1996,402 1004,722 198,293 0,002 -0,010 -0,003 
Tab. 9 – Tabulka odchylek měření na VB 

Při zpracování dat z totální stanice došlo k menší komplikaci. Když byly vypočteny souřadnice 

jednotlivých podrobných bodů, bylo zjištěno, že se liší vypočtené souřadnice bodů, které byly 

měřeny kontrolně ze dvou různých stanovisek. Chyba činila cca 2,5 cm. Při bližším prozkoumání 

bylo zjištěno, že při měření nebyla v přístroji zvolena správná konstanta hranolu, když byly měřeny 

hodnoty délek na stanoviscích. Proto bylo potřeba opravit měřené délky mezi stanovisky o +17 

mm. Tím bylo dosaženo menších odchylek mezi vypočtenými souřadnicemi bodů. Přesnost po 

úpravě již lépe odpovídala očekávání a je v souladu s přesností očekávaných výstupů. 

 

7.2 Zhodnocení přesnosti modelů 

Při fotogrammetrickém zpracování byly na jednotlivých snímcích vyznačovány vlícovací body o 

známých souřadnicích (za použití sw. Agisoft Metashape). Kvalitu jejich umístění lze vyjádřit 

střední souřadnicovou chybou. Všechny hodnoty pro jednotlivé body jsou k nalezení v reportu o 

výpočtu – el. příloha C2. Tato charakteristická přesnost je jedním z výsledků výpočtu orientace 

modelu v použitém sw. V těchto chybách jsou promítnuty i chyby z měřických činností v terénu. 

Hodnoty jsou převzaty z protokolů generovaných z sw. Agisoft Metashape. Požadovaná přesnost 

středních chyb VB v modelu je 4–6 mm při zpracování výstupů v měřítku 1: 20. Této přesnosti bylo 

dosaženo (viz Tab. 10 a report v el. příloze C2). 
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7.3 Zhodnocení přesnosti ortofot 

Přesnost vytvořených ortofot vychází z přesnosti a kvality modelu, respektive z určení VB na 

snímcích a z jejich střední souřadnicových chyb. Pro měřítko 1: 20 je vhodné volit rozlišení pixelu 

ortofota mezi 0,5 – 0,7 mm. Této hodnoty rozlišení bylo dosaženo u všech výstupů (viz výkresy 

v el. příloze C4 nebo příloze D). 

Pro černou kuchyni a její ortofota byla softwarem vypočtena hodnota rozlišení pixelu 0,68 mm. 

Hodnota proto byla zaokrouhlena na 0,7 mm.  

Pro mladší kuchyni byl proveden stejný výpočet při generování ortofot, zde program rozlišení 

pixelu vyhodnotil na hodnotu 0,49 mm, proto byla hodnota zaokrouhlena na 0,5 mm. 

 

Po pozorném prohlížení vygenerovaných ortofot byly zjištěny některé nedokonalosti 

v mozaikování snímků v některých místech. V těchto místech byla snaha o nápravu 

„zaplátováním“ a ručním výběrem snímků (Obr. 38), které mají být pro vykreslení místa použity. 

Pokud to bylo možné bylo vybíráno několik snímků s lepší kvalitou. Poté bylo orotofoto 

přepočteno. V některých místech však bylo velmi složité zvolit snímky tak, aby byl výsledek 

vylepšen. Bylo to zapříčiněno buď nedostatkem obrazových dat nebo špatnou kvalitou snímků. 

Proto je v některých okrajových místech nebo špatně nasvícených místech pár nedokonalostí. 

Nedokonalosti se projevují v podobě méně ostrých nebo rozmazaných míst (Obr. 40). Nedostatek 

dat zapříčinil, že se v orotofotech vytvořily „díry“ (Obr. 39).  

 

 

Obr. 38 – „Zaplátování“ problematického místa 

Tento fakt byl sdělen i zadavateli. S ohledem na podmínky, které v této době panují nebylo možné 

po měření stavbu znovu navštívit. Hlavním důvodem je to, že se stavba stále probíhá rekonstrukce 

Střední průměrná souř. chyba určovaných bodů v modelu 

Model  Počet VB dX [mm] dY [mm] dZ [mm] dDelta [mm] dDelta [pix] 

M01 – černá kuchyně 26 1,952 1,952 1,571 3,717 0,721 

M02 – mladší kuchyně 12 2,961 1,596 2,357 4,107 0,815 

Tab. 10 – Tabulka přesností určených na bodech v modelu 
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a vše se dynamicky mění. Dalším důvodem byla situace s covid-19, díky které byly ztíženy 

podmínky i při samotném měření. Byl totiž kladen větší důraz na bezpečností opatření.  

 

 

Obr. 39 - Příklad nedostatku dat pro trorbu ortofota – „díra“ 

 

 

Obr. 40 - Příklad nedostatku dat při tvorbě ortofota – rozmazání 
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8 Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit podrobnou měřickou dokumentaci zadavatelem 

vybraných místností daného objektu, tj. místnosti černé kuchyně a přilehlých prostor (B.2NP.17 a 

B.2NP.20). Jako hlavní dokumentační metoda byla pro účely této práce ve shodě s požadavky 

zadavatele na výstupy (viz dále), zvolena fotogrammetrie. 

Černá kuchyně byla využívána v ¾ 14. století. V průběhu dalších let a rekonstrukcí však byla 

přetvořena na obytnou část domu a tím zanikly důležité prvky – komíny pro odvod kouře 

z kuchyně. 

Dle mého názoru byl cíl práce splněn. Vyhotovené výstupy budou sloužit Národnímu 

památkovému ústavu jako dokumentace stávajícího stavu objektu. Také jsou využity pro další 

stavebně – historický průzkum a pro bádání nad konstrukcemi využívaných při stavbách těchto 

důležitých místností v obytných prostorech. 

V rámci práce byly zpracovány pořízené snímky v terénu a soubor měření z totální stanice. Snímky 

byly zpracovány v prostředí sw. Agisoft Metashape. Program je velmi vhodný pro takové 

zpracování dat.  

Od zadavatele bylo požadováno vypracovat stavební výkresy typu ortofoto v měříku 1:20 se všemi 

náležitostmi pro všechny měřené stěny. Výkresy jsou uloženy v souborech DGN i DWG, dále byly 

exportovány do PDF (v příloze C4). Stavební výkresy ortofoto jsou přiloženy i v tištěné formě 

(v příloze D). 

Dalším požadavkem bylo vytvořit nad vzniklými ortofoty vektorizaci nálezových situací pomocí 

bodů a linií. Výkresy nálezových situací jsou také vytvářeny v měřítku 1:20 a ukládány v souborech 

DGN, DWG a PDF (v příloze C5). V tištěné podobě je přiložen jeden výkres s nálezovými situacemi 

(v příloze D). 

Díky výše zmíněným zakresleným nálezům je možné zjistit, jak nejspíše vypadala jedna místnost 

v době, kdy se v ní nacházela černá kuchyně (ve 14.století). Za pomoci těchto nálezů půjde 

vymodelovat hypotetická podoba místnosti. Hlavně se jedná o konstrukci komínového tělesa pro 

odvod kouře.  

Také jsou vytvářeny výstupy typu 3D model a to dvou typů - síťového a přibližného drátového 

modelu. Modely jsou kromě uložení jejich „plné podoby“ v projektech uloženy i do formátu OBJ, 

a do 3D PDF pro snadné prohlížení a jsou zařazeny do el. příloh C2. 

V úvodních kapitolách je text této práce zaměřen na historii a popis stavby, metodický popis 

měřických postupů a na popis použitých přístrojů a programů pro zpracování. Dále práce 

pojednává o terénních pracích, tj. rekognoskaci terénu a snímkování stávajícího stavu 
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místnosti. Nechybí ani popis měřických prací prováděných po snímkování. V dalších kapitolách 

jsou popsány pracovní postupy při zpracování měřených dat a vyhotovení jednotlivých 

výstupů. V závěru práce jsou shrnuty kontroly přesnosti výstupů. 

Díky této diplomové práci jsem obohatila své zkušenosti při fotogrammetrických činnostech 

v terénu. Dobrou zkušeností pro mě je i měření ve ztížených podmínkách. Ty vznikly kvůli 

probíhající rekonstrukci v těsné blízkosti místa v objektu, kde probíhalo měření.  

Dalším kladným přínosem této práce pro mě je zkušenost se zpracováním obrazových dat. 

Hlavně jsem si rozšířila zkušenosti při práci s programem Agisoft Metashape a v kreslících 

programech např. MicroStation nebo AutoCAD. Také jsou rozšířeny mé obzory na poli stavebně 

– historického průzkumu. Díky konzultacím s doc. Ryklem a Mgr. Cejpovou jsem poznala 

několik nových stavebních konstrukcí, které byly využity při stavbě černé kuchyně.  

Předpokládaným výstupem této práce měl být i plošný 3D model hypotetického stavu 

místnosti černé kuchyně s datací ke 14. století. To však nebylo ze zdravotních a posléze 

časových důvodů realizováno. Mou ambicí však je model vytvořit i po odevzdání této práce a 

rozšířit své znalosti na poli 3D modelování objektů např. v programu AutoCAD. 
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A  Seznam vyhotovené dokumentace 

 

 

 

  

Seznam vyhotovené dokumentace 

Označení 

výkresu/ 

modelu 

Název výkresu 
Název 

souboru 
Přípona 

Měřítk

o 
Formát 

O 01 ORTOFOTO- B.2NP.17 SEVERNÍ ZEĎ 1:20 DGN,DWG, PDF 1:20 3X A4 

O 02 ORTOFOTO- B.2NP.17 VÝCHODNÍ ZEĎ 1:20 DGN,DWG, PDF 1:20 3X A4 

O 03 ORTOFOTO-B.2NP.17 JIŽNÍ ZEĎ 1:20 DGN,DWG, PDF 1:20 3X A4 

O 04 ORTOFOTO-B.2NP.17 ZÁPADNÍ ZEĎ 1:20 DGN,DWG, PDF 1:20 3X A4 

O 05 ORTOFOTO- B.2NP.20 SEVERNÍ ZEĎ 1:20 DGN,DWG, PDF 1:20 3X A4 

O 06 ORTOFOTO- B.2NP.20 ZÁPADNÍ ZEĎ 1:20 DGN,DWG, PDF 1:20 A3 

N 01 

NÁLEZOVÁ SITUACE - 

B.2NP.17 SEVERNÍ ZEĎ 
1:20 DGN,DWG, PDF 1:20 3X A4 

N 02 

NÁLEZOVÁ SITUACE - 

B.2NP.17 VÝCHODNÍ ZEĎ 
1:20 DGN,DWG, PDF 1:20 3X A4 

N 03 

NÁLEZOVÁ SITUACE - 

B.2NP.17 JIŽNÍ ZEĎ 
1:20 DGN,DWG, PDF 1:20 3X A4 

N 04 

NÁLEZOVÁ SITUACE - 

B.2NP.17 ZÁPADNÍ ZEĎ 
1:20 DGN,DWG, PDF 1:20 3X A4 

N 05 

NÁLEZOVÁ SITUACE - 

B.2NP.20 SEVERNÍ ZEĎ 
1:20 DGN,DWG, PDF 1:20 3X A4 

N 06 

NÁLEZOVÁ SITUACE - 

B.2NP.20 ZÁPADNÍ ZEĎ 
1:20 DGN,DWG, PDF 1:20 A3 

M01 M01_tisk - DWG, PDF - - 

M02 M02_tisk - DWG, PDF - - 

V01 V01_tisk - DWG, PDF - - 

V02 M02_tisk - DWG, PDF - - 

V03 V03_tisk - DWG, PDF - - 
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B Tištěné přílohy 

1. Měřické náčrty z terénu 

2. Výpočet výšky b. 4002 a 4001 

3. Izopohledy síťového modelu 

 

C Elektronické přílohy 

0. Text DP 

1. Geodetické měření a výpočty: 

a) Originální zápisník z měření – mereniusixtu.srd 

b) Seznam souřadnic vypočtených bodů – seznam_sour_XYZ.txt, seznam_sour.pdf 

c) Měřický náčrt z terénu – nacrt_situace.jpg 

d) Protokol o výpočtech – protokol.pro 

e) Zpracovaný zápisník k měření – zapisnik_mereni.pdf 

f) Výpočet výšky – Vypocet_vysek_4002_4001.pdf 

 

2. Model: 

I. Síťový model M01 a M02 (X narhazuje č. modelu): 

a) Přehledný náčrt zaměřených VB – MX_VB_nacrt_X.jpg 

b) Seznam souřadnic VB – MX_VB-XYZ.txt 

c) Protokol o výpočtu (Report) – MX_REPORT.pdf 

d) Finální verze projektu – MX_projek_final.psx a MX_projek_archiv.psz 

e) Mračno bodů – MX_Point_cloud.txt 

f)  Model v OBJ – MX_model.obj (+ MX_model.mlt) 

g) Model v 3D PDF – MX_model_tisk.pdf 

h) Složka se snímky  

 

II.  Drátový model V01 a V02 (X narhazuje č. modelu): 

a) Soubor s kresbou 3D modelu – VX_model.dwg  

b) 3D PDF drátového modelu – VX_model_dratovy.pdf 

c) Tisk v izopohledech do PDF – VX_model_izopohled.pdf 

 

• Spojení obou modelů do jednoho souboru – V_modely.dwg 

• 3D PDF spojených drátových modelů – PDF – V_izopohled.pdf 

 

3.  Ortofoto: 

a) Odkaz na adresář – readme.txt 

b) ORTOFOTO-O01-B2NP17.TIFF a ORTOFOTO-O01-B2NP17.JPG 

c) ORTOFOTO-O02-B2NP17.TIFF a ORTOFOTO-O02-B2NP17.JPG 

d) ORTOFOTO-O03-B2NP17.TIFF a ORTOFOTO-O03-B2NP17.JPG 

e) ORTOFOTO-O04-B2NP17.TIFF a ORTOFOTO-O04-B2NP17.JPG 

f) ORTOFOTO-O05-B2NP20.TIFF a ORTOFOTO-O05-B2NP20.JPG 

g) ORTOFOTO-O06-B2NP20.TIFF a ORTOFOTO-O06-B2NP20.JPG 
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4.  Stavební výkresy: 

a) VYKRES-O01-B2NP17 – DGN/DWG/PDF 

b) VYKRES-O02-B2NP17 – DGN/DWG/PDF 

c) VYKRES-O03-B2NP17 – DGN/DWG/PDF 

d) VYKRES-O04-B2NP17– DGN/DWG/PDF 

e) VYKRES-O05-B2NP20 – DGN/DWG/PDF 

f) VYKRES-O06-B2NP20 – DGN/DWG/PDF 

 

5.   Nálezové situace výkresy: 

a) VYKRES-N01-B2NP17 – DGN/DWG/PDF + TABULKA-BODU-K-N01.PDF 

b) VYKRES-N02-B2NP17 – DGN/DWG/PDF + TABULKA-BODU-K-N02.PDF 

c) VYKRES-N03-B2NP17 – DGN/DWG/PDF + TABULKA-BODU-K-N03.PDF 

d) VYKRES-N04-B2NP17 – DGN/DWG/PDF + TABULKA-BODU-K-N04.PDF 

e) VYKRES-N05-B2NP20 – DGN/DWG/PDF + TABULKA-BODU-K-N05.PDF 

f) VYKRES-N06-B2NP20 – DGN, DWG, PDF + TABULKA-BODU-K-N06.PDF 

 

6. Ostatní přílohy: 

• Přílohy snímků při testování výpočtů (JPG) 

 

 

D Výkresy 

01- VYKRES-O01  

02- VYKRES-O02  

03- VYKRES-O03  

04- VYKRES-O04 

05- VYKRES-O05  

06- VYKRES-O06  

07- VYKRES-N02  

08- TABULKA-BODU-K-VYKRESU-N02.PDF 

Tyto výkresy jsou volně přiloženy k diplomové práci 
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B Tištěné přílohy 

Měřické náčrty z terénu 

Náčrt situace s rozmítěním stanovisek 
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 Náčrt s rozmístěním VB 1 
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  Náčrt s rozmístěním VB 2 
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  Náčrt s rozmístěním VB 3 
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Výpočet výšky 4001 a 4002 
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Izopohledy na model 
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