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1 Úvod 
 

Se stále výkonnější počítačovou technikou a přesnějšími přístroji včetně jejich příslušenství 
dochází v oblasti tvorby digitálních 3D modelů k neustálému rozvoji. S dalším vývojem máme 
možnost sbírat data, jejichž přesnost a kvalita jsou lepší než u předchozích postupů. Díky 
tomuto rozvoji se nám naskytuje příležitost objevit nové technologie zpracování a využití 
výstupů. 

Tato bakalářská práce se zabývá využitím moderních fotogrammetrických metod pro 
vypracování digitálního 3D modelu historické stavby pro budoucí využití v turistické aplikaci. 

Práce je rozdělena na část teoretickou, která se zaměřuje na popis využitých metod, a na část 
praktickou, kde je popsán detailní postup prací pro vyhotovení digitálního modelu vybraného 
hradu Zlenice. 

V teoretické části je čtenáři představena fotogrammetrie, její historie a metody. Jsou zde 
uvedeny metody klasické i moderní. Čtenář je seznámen s vybranou historickou stavbou – 
hradem Zlenice. Je zmíněna jeho historie a architektura a dále je popsán současný stav, v jakém 
se hrad nachází. V této části bakalářské práce jsou také představeny přístroje, se kterými byla 
nasbírána data a programy, ve kterých proběhlo zpracování těchto nasbíraných dat. 

V praktické části je popsán podrobný postup prací od sběru dat až po vyhotovení modelu, 
který je složen z několika samostatných částí a zjednodušeného modelu terénu. Postup práce je 
podložen snímky obrazovky, které byly pořízení během vypracování.  

Na závěr jsou uvedeny výstupy práce a zhodnocení metod, jež byly k vypracování použity. 

Cílem bakalářské práce je vytvoření modelu hradu, který by bylo možné použít pro 
turistickou aplikaci, jež by zájemcům umožnila prohlédnout si historickou stavbu v digitální 
podobě ještě před tím, než se rozhodne místo navštívit. 
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2 Fotogrammetrie 
 

Fotogrammetrie je částí část oboru geodézie. Zabývá se zjišťováním geometrických 
a polohových informací z obrazových záznamů. Může podávat informace v přesnosti v řádu 
centimetrů až decimetrů. Při použití správné techniky je možné dosáhnout až milimetrové 
přesnosti. 

Fotogrammetrie je věda, kde se získávají důvěryhodné informace o vlastnostech povrchů 
a objektů, aniž by s danými objekty docházelo k fyzickému kontaktu. Tento bezkontaktní 
přístup je tedy výrazným rozdílem oproti běžné geodézii. 

Z fotogrammetrických metod je možné získat několik typů informací. Nejdůležitější 
získanou informací jsou geometrické informace, které popisují tvar a pozici objektu. Dalšími 
informacemi mohou být i sémantické informace. Pod těmito informacemi si lze představit 
význam obrazu v závislosti na interpretaci pořízených dat. V neposlední řadě lze získat 
informace o změně stavu v čase. Tu lze zaznamenat pořizováním sérií snímků s určitou časovou 
prodlevou. 

 

2.1 Historie  
 

Kvůli rozsahu historie fotogrammetrie byly vybrány pouze některé z významných událostí, 
které pomohly v rozvoji tohoto oboru. Informace byly čerpány z [1] a [2]. 

Do historie fotogrammetrie se dá zařadit již řecký filozof Aristoteles (~350 B.C.), který se 
zmínil o optické projekci obrazu, tedy byl seznámen s principem středového promítání – 
„camera obscura“ (z lat. temná komora), což je optické zařízení, předchůdce fotoaparátu, 
využívané jako pomůcka umělci (malíři).    

Renesanční umělec Leonardo da Vinci, který se také zabýval optikou, geometrií 
a mechanikou popsal v roce 1492 principy optické perspektivy a charake „dírkovou komoru“, 
které poskytly základ pro konstrukci středových průmětů, což jsou základy i dnešní 
fotogrammetrie. 

V roce 1759 Johan Heinrich Lambert přišel s matematickými principy perspektivních 
obrazů, tedy s teorií rekonstrukce získaných obrazů, které byly popsány v jeho pojednání 
„Perspectiva Liber“. První fotografii pak pořídil Joseph Nicephone Niépce. K vytvoření 
pozitivu této fotografie byla potřeba osmi hodinová expozice. 

Roku 1837 Jacques Mané Daguerre pořídil první „praktickou“ fotografii pomocí 
komplexního fotografického procesu takzvaného „Daguerreotypie“. Daguerrotypie komplexní 
fotografický proces, který se skládá ze tří principů: médium je citlivé na světlo díky jodidu 
stříbrnému, vyvolání latentního obrazu parami rtuti, ustálení obrazu pomocí chloridu sodného 
a později s využitím thiosíránu sodného [3]. 

Propagovat fotogrammetrii v geodézii začal kolem roku 1840 francouzský geodet 
Dominique François Jean Arago využitím Daguerrotypie před Francouzskou akademií věd. 
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V roce 1849, byl Aimé Laussedat, jenž je považován za „otce fotogrammetrie“, prvním, kdo 
použil terestriální fotografie pro vytvoření topografické mapy za použití postupu ikonometrie. 
Laussedatovo využití fotografií v mapování bylo oficiálně uznáno Vědeckou akademií 
v Madridu v roce 1862. Podle jeho návrhu byl konstruován první fototeodolit, který byl využit 
ve Francii při mapování v roce 1861. 

Ačkoliv se Aimé Laussedat také věnoval pořizování leteckých snímků, těchto pokusů 
zanechal a první snímky ze vzduchu pořídil až francouzský fotograf Gaspard Felix Tournachon, 
zvaný Nadar a to pomocí horkovzdušného balónu z výšky 80 metrů. 

Termín „fotogrammetrie“ byl poprvé použit doktorem Albrechtem Meydenbauerem v roce 
1893 ve svém článku na téma „fotogrammetrické metody“. Doktor Meydenbauer se 
fotogrammetrickými metodami zabýval od roku 1858 a využíval k architektonickým 
průzkumům fotogrammetrie. Roku 1867 sestrojil svou první kameru kvůli domnění, že 
současné kamery nebyly pro fotogrammetrii dostačující. 

V roce 1885 George Eastman vynalezl papírovým svitkovým filmem, který si nechal 
patentovat a následně tento celuloidový film zavedl do praxe o čtyři roky později. 

Roku 1901, Dr. Carl Pulrich navrhl první stereokomparátor pro stereoskopické měření. 
Jednalo se také o první fotogrammetrický přístroj vyráběný společností Zeiss. 

V Německu během roku 1908 Eduard von Orel zkonstruoval první stereoautograf. Tento 
přístroj umožnil využití terestriální fotogrammetrie v nerovných oblastech. První prototyp byl 
postaven v závodech Carl Zeiss Jena. 

Rakouský armádní kapitán Theodor Scheimpflug přišel s teorií dvojitého projektoru 
k přímému náhledu projektovaných obrazů. Také roku 1911 zkonstruoval první překreslovač 
k přenesení skloněného snímku rovinného terénu do měřítka mapy. 

K přestupu na analogovou fotogrammetrii přispěl velký rozmach využívání stereoskopie 
a postavení letadla bratry Wrighty. Wilbur Wright je považován za prvního, kdo pořídil snímky 
z letadla v roce 1903. Snímkování z letadel bylo uplatněno se začátkem 1. světové války. 

První barevný film byl na trh uveden v roce 1935 pod názvem Kodachrom od společnosti 
Eastman Kodak. Kodachrom byl prodáván až do roku 2009. 

Během 2. světové války došlo ke konstrukci nových komor a přístrojů stejně jako byly 
rozvíjeny metody fotogrammetrie, které byly určeny především pro vojenské účely. Další vývoj 
nastal opět po roce 1945. 

Fotogrammetrie se dá rozdělit do období podle následujících metod: 

období metoda 

1850 – 1900  průseková fotogrammetrie 

1900 – 1950  analogová fotogrammetrie 

1950 – současnost  analytická fotogrammetrie 

současnost  digitální fotogrammetrie 
tab. 1: Období metod fotogrammetrie 

S analytickou fotogrammetrií se pracovalo až do začátku 21. století. 
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2.2 Metody 
 

Fotogrammetrické metody se s postupem času vyvíjí a díky tomu je práce rychlejší, 
snadnější a levnější – tedy dochází k zvýšení efektivnosti práce. Mezi základní metody se řadí 
jednosnímková fotogrammetrie. Další důležitou metodou je průseková metoda. V dnešní době 
je hodně rozšířená i metoda IBMR (Image Based Modeling and Rendering).  

 

2.2.1 Jednosnímková metoda 
 

Jednosnímková metoda vychází ze vztahu mezi dvěma rovinami – vztah mezi rovinou 
objektu a rovinou snímku. Podle osy záběru lze jednosnímkovou fotogrammetrii rozlišit na dva 
případy [4], [5]: 

 Osa kolmá na objekt 
 Osa není kolmá na objekt 

 

 

obr. 1: Jednosnímková fotogrammetrie [4] 

V ideálním případě je osa záběru kolmá a objekt je rovinný, v tom případě by bylo měřítko 
konstantní a měřítkové číslo poměr y:f. Ve většině případů ale osa záběru nebude na objekt 
kolmá. Dojde tedy ke zkreslení obrazu v perspektivě a na snímku bude proměnné měřítko. 
Pokud není ani rovinný objekt, dochází k radiálním posunům bodů na snímku. Pro rovinnou 
část snímku lze použít kolineární transformaci, pro kterou jsou nutné minimálně čtyři identické 
body [5]. 

Tato metoda je vhodná pro rovinné objekty nebo rovinné části objektů, je možné ji využít 
pro dokumentační práce nebo jako podklad pro historické průzkumy. Je výhodná v rychlosti 
a jednoduchosti, stejně tak v malých nárocích na vybavení. Nevýhodou je nižší přesnost 
společně s požadavkem rovnosti objektu. 
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2.2.2 Více snímková metoda – Průseková 
 

Jak už sám název napovídá, při více snímkové průsekové metodě se pracuje se dvěma a více 
snímky. Jedná se o nejstarší fotogrammetrickou metodu, která je založena na protínání paprsků. 
Nyní se provádí pouze v digitální podobě. Dříve šlo o přímá geodetická měření s jednoduchými 
výpočetními vztahy. V dnešní době je to analytické řešení, které vychází z přímého vztahu. Je 
zde nutné určit prvky vnitřní a vnější orientace. Tento výpočet probíhá iteračně. 

 

 

obr. 2: Princip průsekové metody [2] 

Principem je protínání ze dvou a více stanovisek, přičemž u prostorového objektu je nutné, 
aby mezi sebou snímky měly výrazný překryv – tj. překrytí snímků je mezi 70 % až 100 %. 
Jedná se o prostorové protínání vpřed z úhlů z měřených snímkových souřadnic bodů. Tyto 
body mohou být buď přirozené nebo uměle signalizované. [5]  

V případě, že je požadováno měřítko, je nutné znát alespoň jednu vzdálenost na objektu. 
Jestliže chceme výstup v referenčním geodetickém systému, jsou zapotřebí minimálně tři 
geodeticky zaměřené vlícovací body. 

Průseková metoda je dnes nejvíce v pozemní fotogrammetrii využívána k vytváření 3D 
modelů, vizualizací a prezentací. Lze pomocí ní například dokumentovat historické objekty, 
vytvářet digitální modely terénu nebo dokonce využít v medicíně pro vizualizace.  
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2.2.3 Image Based Modeling and Rendering 
 

Metoda Image Based Modeling and Rendering (IBMR), česky známá jako „Metoda 
obrazové korelace“, sloužící k získání prostorové informace na principu obrazové závislosti, si 
v posledních letech dokázala získat nemalou pozornost v grafické komunitě díky svému 
potencionálu zachytit objekty s vysokou mírou realističnosti. 

Technologii IBMR lze rozdělit na Image-based rendering (IBR) a Image-based modeling 
(IBM). IBR využívá snímky místo polygonů a nahrazuje vlastnosti geometrie a povrchu 
snímky. Metoda IBM využívá 2D snímků k rekonstrukci 3D geometrických modelů. Principem 
IBMR je automatické získávání prostorového mračna bodů ze série snímků a existuje zde 
předpoklad jedinečnosti blízkého okolí kolem pixelu [6].  

Jednou z hlavních výhod této metody je schopnost zachytit drobné detaily skutečného světa 
a ukázat nedokonalosti objektů, které by byly při běžném modelování složitě zachytitelné. 
Použitím snímků pro modelování i render se řeší dlouhodobý problém pro dosažení 
jednoduššího modelování a rychlejší práci. IBMR řeší problém nákladů na přístroje, jelikož 
k práci stačí kvalitnější fotoaparát, kterým v dnešní době disponují i některá telefonní zařízení. 

Díky schopnosti zachytit i drobné detaily, je metoda vhodná pro dokumentaci členitých 
a nepravidelných objektů, které by při běžném geodetickém zaměření potřebovalo velké 
množství času. Je tedy vhodné metodu aplikovat v případech, kdy chceme detailní model. 

Na druhou stranu zde nastává problém, že model nemá měřítko. Měřítko se tedy musí 
definovat. Další nevýhodou této metody mohou být tzv. „prázdná místa“. Jedná se o místa, jež 
nebylo možné vyhodnotit z důvodu odrazivého materiálu nebo kvůli zakrytí. 

V současné době se IBMR nejčastěji využívá pro dokumentaci památek a v herním nebo 
filmovém průmyslu pro vytváření větších scén. 

V této podkapitole bylo čerpáno z [7], [8]. 

 

2.2.4 Laserové skenování 
 

Laserové skenování je moderní bezkontaktní 3D technologie skenování, kde se neselektivně 
určují prostorové souřadnice množství podrobných bodů na předmětu. Výsledkem je tedy stejně 
jako u metody IBMR velké mračno bodů. Hlavními výhodami této metody jsou rychlost sběru 
dat, automatizace při zpracování dat, spolehlivost a přesnost měření a bezpečnost práce. V řadě 
případů může být laserové skenování účinnější a méně finančně náročné než jiné geodetické 
metody. 

Přístroje se podle principu měření mohou dělit na skenery polární nebo se základnou. Polární 
skenery fungují na principu totální stanice s bezhranolovým dálkoměrem, kde dálkoměr může 
měřit buď transitní čas nebo fázový rozdíl. Skenery se základnou mohou být s jednou CCD 
kamerou nebo se dvěma CCD kamerami [9], kde CCD (charge-coupled device)  je elektronická 
součástka snímající obrazové informace. 
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Jednou z novějších metod v laserovém skenování je také SLAM technologie (Simultaneous 
localization and mapping) [10], která funguje na principu vytváření mapy prostředí v aktuálním 
čase, ze které je zároveň odvozována poloha přístroje. Touto technologií získává data například 
3D skener BLK2GO, což je ruční laserový skener získávající proporcionálně přesné mračno 
bodů a snímky v reálném čase. 

Dosah skenerů se může pohybovat od 0,1 m až do vzdáleností nad 100 m.  

Tuto metodu lze využít ke sběru dat pro studie, vizualizace a plánování, 3D modelování 
komplikovaných objektů, jako jsou průmyslové areály, interiéry, historické stavby, podzemní 
prostory a dalších. Je možné tak dokumentovat skutečný stav stavebních projektů a využít data 
k rozvíjení geografických informačních systémů GIS. 
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3 Zlenice 
 

Zřícenina hradu Zlenice, jinak známá jako Hláska, je chráněna jako kulturní památka České 
republiky. I přes nezachovanou původní podobu si tento historický objekt zaslouží pozornost. 
Krásu této památky potvrzuje i to, že hrad byl oblíbený motiv umělců jako byli Josef Lada, 
Karel Hynek Mácha nebo František Alexandr Heber. Další zajímavostí je, že po hradu Zlenice 
je také pojmenován „larp Zlenice“ (live action role-playing), což je jeden z největších larpů 
pořádaných v ČR. Tento larp probíhá u obce Čisovice. 

 

obr. 3: Zřícenina hradu [11] 

3.1 Historie 
 

Tato podkapitola byla převzata z [12]. 

Díky dlouholetému archeologickému průzkumu, který probíhá od roku 1999 pod záštitou 
ZČU Plzeň ARU a Archia Praha lze předpokládat, že hrad mohl vzniknout již v druhé polovině 
13. století. Důvod, autor ani přesná doba založení však známa není. 

Zmínky o hradu Zlenice jsou zachyceny již v roce 1318, kdy byl hrad zmíněn v predikátu 
Oldřicha ze Zlenic. Druhým prokázaným majitelem byl pak Jan ze Štemberka řečený ze Zlenic, 
který v roce 1351 uznal dluh bratrům Štěpánovi a Ješkovi z Tenína a hradem, včetně celého 
jeho příslušenství v podobě pozemků, které k hradu patřily, ručil. Zápis z července 1359 však 
naznačuje, že Jan ze Zlenic o hrad nepřišel. 

V období do roku 1377 Zlenice patřily Štemberkům. Existovaly jisté údaje z 19. století, jež 
udávají, že se hrad dostal buď koupí nebo děděním do majetku pánů z Dubé. Tato informace 
byla zamítnuta, jelikož se v dobových dokumentech toto rozdělení nepotvrzuje. Do vlastnictví 
pánů z Dubé se Zlenice dostávají až roku 1377, kdy je Karel IV. dává Ondřeji nejstaršímu 
z Dubé, tehdy významné postavě ve své době, v manství. Mezi lety 1412 a 1413 zde na 
Zlenicích pan Ondřej umírá bez potomků a zlenické panství tak získal Půta III. z Častolovic. 
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Již v září roku 1415 prodává pan Půta III. Zlenice společně s dalším vlastnictvím Kunšovi 
z Konojed za 3050 kop pražských grošů a jistou část zlenického majetku měl ve vlastnictví též 
Boček starší z Kunštátu a Poděbrad, jak je psáno v zápisu v deskách dvorských z června 1416. 
Boček v tomto zápisu předává svá práva na zlenický hrad Půtovi.  

Od roku 1417 je Kunšovým společníkem bratr Petr z Konojed a po Kunšově smrti se 
pozůstalost dělí mezi jeho syny Jana staršího, Jana mladšího a Markvarta. Po smrti bratrů v roce 
1444 získává hrad jejich sestra Anna (Běta z Konojed a Zlenic), která téhož roku zapisuje své 
pozemky Zdeňkovi II. Kostkovi z Postupic a stejně tak i Kunšovi řečenému Rozkoš z Dubé, 
tedy Zlenice nabývají dvou majitelů. Spor byl pak rozhodnut v listopadu 1445, kdy Zdeněk ze 
Štemperka rozhodl ve prospěch pana Kostky z Postupic, který byl již v lednu 1446 zapsán jako 
držitel hradu Zlenic. 

Po smrti Zdeňka II. Kostky z Postupic dědí rodinný majetek jeho jediný syn Mikuláš Kostka 
z Postupic, kterého až do roku 1454, kdy dosáhl zletilosti, zastupoval bratranec Zdeněk III. 
Kostka z Postupic. Zdeňkovi III. se podařilo vyprosit na králi Ladislavu Pohrobkovi 
pozůstalosti na zlenickém zboží po bratrech Janovi a Markvartovi z Konojed. Cena majetku 
byla odhadnuta na 2000 kop grošů. 

V roce 1456 jsou Zlenice s dvorem pod hradem a s vesnicemi odkoupeny od Mikuláše bratry 
Burianem, Zdeňkem a Mikulášem Trčky z Lípy, kteří o dva roky později uzavřou obchod se 
Zdeňkem III. z Postupic. Při tomto obchodu je hrad prodán pod cenou za pouhých 50 kop. Tento 
prodej je roku 1461 králem Jiřím z Poděbrad zrušen a smazán z dvorských desek. Na druhý 
pokus, v říjnu 1463, byl hrad Zlenice včetně toho, co k hradu patřilo, prodáno Zdeňkovi III. 
z Postupic za 3000 kop českých grošů. 

Zdeněk III. Kostka z Postupic, který v letech 1467 až 1468 řídí obléhání Konopiště, umírá 
na následky zranění jako velitel královského vojska v říjnu 1468 a hrad Zlenice po téměř dvě 
stě letech zaniká.  

 

obr. 4: Ilustrace – Zlenice [13] 
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3.2 Poloha 
 

Zřícenina hradu se nachází na nevelkém hřebeni nad soutokem potoka Mnichovka a řeky 
Sázavy a leží mezi obcemi Senohrady a Čtyřkoly. Senohrady se nachází severně od zříceniny, 
Čtyřkoly jižně. Ze Čtyřkol vede přes Sázavu přívoz a pak se k hradu dá dostat od blízkého 
vodáckého tábořiště, plovárny a restaurace Baštírna, kde přívoz staví. 

 

obr. 5: Mapa polohy zříceniny hradu Zlenice 

3.3 Architektura 
 

Hrad Zlenice byl postaven v gotickém stylu. Gotický sloh vznikl a vyvíjel se od 12. století 
až do 14. století ve Francii. K nám se dostal od roku 1230 řádem cisterciáků z Burgundska. 

Dle [14] mezi charakteristické znaky tohoto slohu patří vertikalizmus a vyvinutý opěrný 
systém, díky čemuž mohly být zdi tenčí a stavby vyšší oproti románskému stylu. Objevují se 
lomená okna, která jsou zdobena kružbou, portál, což je prvek převzatý z románského stylu, 
křížová žebrová klenba a lomený oblouk, kamenické detaily ve formě ozdob opěrného systému 
nebo výzdoba klenebních žeber. 

Základním stavebním materiálem gotického stylu byl kámen jak tesaný, tak lomový. Byl 
využit pro stěny, pilíře, klenby a sloupy. Pro střešní krytinu se používala břidlice. Pro stěny 
byly také využity cihly z cihlové hlíny. Ze dřeva se dělaly krovy a zastropení. Ke zdění se 
používala malta, v interiérech se dávala omítka na kamenné zdivo. U subtilních konstrukcí 
sloužilo olovo jako pojivo.  
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V gotickém slohu byly stavěny především následující typy staveb: 

účel stavby 

náboženské baziliky, sálové chrámy, katedrály, kláštery 
obytné hrady, tvrze, městské obytné budovy, městské paláce 

opevnění měst hradby, brány 

městské radnice, zbrojnice, školy, mlýny a sýpky 
inženýrské komunikace, mosty, kašny, hráze 

tab. 2: Gotický sloh – typy staveb 

K významným světovým stavbám v gotickém stylu patří například katedrála Notre-Damme 
v Paříži, Katedrála v Seville, Milánský dóm v Itálii a katedrála v Kolíně nad Rýnem. Z českých 
představitelů lze zmínit Karlův most a katedrálu sv. Víta v Praze, katedrálu sv. Barbory v Kutné 
Hoře nebo baziliku sv. Prokopa v Třebíči. 

3.4 Současný stav 
 

Od roku 1996 je areál Zlenice spravován Sdružením pro ochranu kulturního dědictví, 
přičemž bylo provedeno několik fází konzervace této památky. Od roku 1999 pak probíhal 
postupný archeologický výzkum lokality pod vedením prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc. 
z Archeologického ústavu AV ČR. 

Mezi lety 2010 až 2014 došlo k dokončení Studie na záchranu a rehabilitaci hradní zříceniny 
Zlenice a jejího přírodního prostředí a byla dokončena druhá fáze statického zajištění, kdy byla 
přistavěna dřevěná vyhlídková plošina a zpevněná turistická stezka ve svahu kolem hradu. Při 
archeologickém průzkumu, který byl proveden v roce 2012, byl zjištěn dezolátní stav 
základového zdiva a došlo k postavení dočasného statického zajištění u paty hradu. Během roku 
2013 byl zahájen projekt konzervace věže, kde byla zajištěna dochovaná interiérová omítka.  

V současné době u hradu dochází k postupnému rozpadu zdiva.  
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4 Využité přístroje a software programy 
 

4.1 Přístroje 
 

4.1.1 Dron DJI MAVIC MINI 
 

Použitý dron DJI Mavic MINI se řadí do nejnižší a nejbezpečnější hmotnostní třídy dronů. 
Váha přístroje je pouhých 249 gramů. Cena dronu se pohybuje kolem 12 000 Kč. 

Tento dron vyžaduje nereflexní a rozeznatelné povrchy s dobrým osvětlením s dosažitelnou 
vodorovnou a svislou přesností v hodnotě ± 0,1 m. Dron podporuje 12MP letecké fotografie 
a 2,5K Quad HD video. Díky tříosé stabilizaci, jež vyrovná chvění dronu a kamery, jsou 
pořízeny plynulé záběry. Výška vzletu se pohybuje od 0,5 m až 30 m. Doba letu s plnou baterií 
dosahuje až 30 minut a s dálkovým ovladačem se lze s dronem vzdálit až na 2 km. Dron má 
modul GNSS podporující GPS a GLONASS. 

Snadné použití je zajištěno aplikací DJI Fly, která nabízí jednoduché a intuitivní užití pro 
vytváření kvalitních snímků díky pár klepnutí na displeji telefonu. Aplikace je podporována 
operačními systémy jak iOS (v10.0 a novější) tak i Android (v6.0 a novější) [15]. 

 

 

obr. 6: DJI MAVIC MINI [15] 

Pro doplnění lze dodat, že drony patří ke skupině UAV (Unmanned Aerial Vehicle) nosičů, 
tedy bezpilotní letecký prostředek. Při manipulaci s takovýmito přístroji je nutné dodržovat 
platnou legislativu, kterou popisuje Doplněk X předpisu L2, poprvé schválený 01. 03. 2012. Až 
do 31. 12. 2020 bylo možné snímkovat libovolné předměty a území, pokud to nebylo přímo 
zakázáno. Po tomto datu vešla v platnost jednotná legislativa v rámci Evropské unie, která 
zpřísňuje využívání UAV přístrojů. 

Jednou z hlavních změn je nové rozdělení UAV systémů do tří kategorií: otevřená, 
specifická a certifikovaná. Druhou významnou změnou je nutnost registrace a složení zkoušky 
pro kohokoliv, kdo chce bezpilotní přístroje používat. Výjimka v registraci platí pro uživatele 
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zařízení, jejichž váha nepřekračuje 250 [g] a zároveň nemá kameru nebo sensor, který by 
dokázal zachycovat osobní údaje, nebo pokud se jedná o hračku pro děti do 14 let. V tomto 
případě musí být přístroj označen značkou CE s uvedením, že odpovídá směrnici č. 2009/48/ES. 
Podrobnější informace o legislativě jsou dostupné na [16]. 

 

4.1.2 Laserový sken Leica blk 360 
 

K pořízení skenů bylo využito přístroje Leica BLK 360 od společnosti Leica Geosystems, 
jenž byl zapůjčen stavební fakultou ČVUT, která skener vlastní. Pořizovací cena tohoto 
kompaktního laserového skeneru se pohybuje kolem 16 000 €, tedy přes 400 000 Kč. 

Pozemní panoramatický skener je vybaven třemi sférickými panoramatickými HDR (high 
dynamic range) kamerami pro zachycení fotografie a obarvení zachyceného mračna bodů. 
Ve skeneru je také termální snímkovací kamera a integrovaná IMU (inertial measurement unit). 
Skener využívá záření o vlnové délce 830 nm pro měření vzdáleností a high definition 
panoramatické snímkování pro vytvoření prostorového mračna bodů, které je zabráno v zorném 
poli o rozsahu 300° (vertikální) × 360° (horizontální). V průběhu skenování je neselektivně 
zachyceno až 360 000 bodů za vteřinu s přesností 6 mm na vzdálenost 10 m a s dosahem od 
0,6 m až 60 m. Skener lze využít při teplotách od +5 °C do +40 °C. 

Ovládání je zcela triviální díky ovládání přes jedno tlačítko a dokončení skenu proběhne 
v řádu několika minut. Díky WLAN lze také dálkově ovládat či přenášet data. Pokud v průběhu 
měření není využito tabletu nebo přenosu dat na PC, jsou data ukládána do vnitřního úložiště 
skeneru a zkontrolování dat tak proběhne až na PC po dokončení skenování a přetažení dat. 

Podkapitola vychází z: [17], [18]. 

 

 

 

obr. 7: Leica BLK 360 [19] 
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4.1.3 Fotoaparát NIKON D5100 
 

K pořízení pozemních snímků ve formátu RAW byl využit zrcadlový fotoaparát NIKON 
D5100 s objektivem VR AF-S nikkor 18-55mm 1:3,5-5,6G, který byl na trh uveden v roce 
2011. Velikost CMOS sensoru činí 23,6 × 15,6 mm s velikostí 4945 × 3275 pixelů, což 
odpovídá hodnotě 16,2 megapixelů. 

Fotoaparát má manuální ostření s možností nastavení času expozice, citlivosti na světlo ISO, 
použité clony a vyvážení bílé, stejně jako možnost zvolit přednastavené scény. Fotoaparát 
podporuje jak RAW soubory, tak běžné obrazové formáty. Data lze z přístroje dostat přes USB 
nebo HDMI. Podrobněji je fotoaparát popsán na [20]. 

 

 

obr. 8: Nikon D5100 s objektivem [20] 

 

4.2 Software Programy 
 

4.2.1 Leica Cyclone REGISTER 360 
 

Cyclone REGISTER 360 je placený software pro operační systém Windows od společnosti 
Leica Geosystems AG. Sloužící k přípravě dat pořízených pomocí laserového skenu pro 
následné zpracování v programech jako Reality Capture (viz. 4.2.3). Vstupní data nemusí 
striktně pocházet pouze z přístrojů řady Leica, ale mohou být převzaty i od přístrojů třetích 
stran, pokud distribuují data ve standardizovaných formátech. 

Program obsahuje databázovou strukturu, která umožňuje rychlou registraci skenů, vyčištění 
mračna bodů, transformaci do požadované souřadnicové soustavy a poskytuje formáty, které 
jsou obecně podporovány při další práci s jinými programy. 

Při práci je možné použít automatickou registraci skenů, poloautomatickou nebo manuální 
registraci, což může díky automatizaci u náročnějších projektů výrazně usnadnit a urychlit 
práci. Stejně užitečná je možnost vlastnoručně registrovat identické body a plochy.  
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Díky jednoduchosti pracovního postupu, který se skládá z kroků nahrání, optimalizací, 
finalizací a publikací dat, je vhodný pro každého uživatele, jenž si zakoupí softwarovou 
licenci [21].  

 

4.2.2 Capture NX-D 
 

Jedná se o volně přístupný software od společnosti Nikon Corporation ke zpracování snímků 
ve formátu RAW (NEF/NRW), JPEG/PNG a TIFF pořízených pomocí fotoaparátů Nikon. 
Slouží k editaci snímků jako je úprava barev, jasu, ostrosti, kontrastu, distorze objektivu 
a dalších vlastností. Program zároveň umožňuje dávkové zpracování nebo ukládání nastavení 
v případě opakovaného využití stejného nastavení [22]. 

Ve formátu RAW (NEF/NRW) je na rozdíl od ostatních formátů umožněno upravovat 
vyvážení bílé, redukce šumu, korekce čoček, kompenzace expozice a active D-lighting. 

4.2.3 Reality Capture 
 

Software Reality Capture (RC) byl vyvinut společností Capturing Reality s možností 
volného užívání bez licence za jistých omezení nebo se zakoupením licence, která odemkne 
možnost volné distribuce projektů vytvořených v programu. RC je fotogrammetrický program 
určený k plně automatickému vytváření modelů pro virtuální realitu, texturované 3D sítě, 
ortografické projekce a dalších ze snímků nebo laserových skenů [23]. 

Reality Capture umožňuje efektivní práci při zpracovávání pořízených dat, vhodný pro 
tvorbu modelů do her a filmů, vytváření 2D a 3D map nebo přípravě modelů pro 3D tisk. 

 

4.2.4 Blender 
 

Blender je bezplatný open source 3D program podporovaný na platformách OS Windows, 
Linux i MacOS, který byl vytvořen společností The Blender Foundation. Program je vhodný je 
vhodný pro začátečníky i pokročilé a lze jej použít ke kompletní práci s 3D modely od 
samotného modelování (model, kostra pro pohyb, textury, kompozice) až po vytváření animací, 
simulací, motion-trackingu včetně editování videa a tvorby her [24]. 

Pro pokročilejší uživatele Blender nabízí i skriptování v jazyce Python pro úpravu programu 
a psaní specializovaných nástrojů.  
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5 Využité přístroje a software programy 
 

5.1 Sběr dat 
 

Dne 16. listopadu 2020, v době od 9:00 do 13:00 proběhl sběr dat v areálu hradu Zlenice. Po 
příjezdu na místo bylo provedeno seznámení se zájmovou oblastí a vysvětlení průběhu práce. 
Před pořizováním snímků byly vhodně rozmístěny štítky, jež sloužily jako vlícovací body pro 
následné propojení pořízených dat z pozemního a leteckého snímkování k následnému 
zpracování. 

Samotnému snímkování předcházelo správné nastavení fotoaparátu na vhodnou expoziční 
hodnotu stejně jako dobu expozice pro pořízení kvalitních záběrů, které pak usnadňují 
dodatečnou úpravou nasbíraných dat v kanceláři. V tomto případě byla pro pořizování snímků 
nastavena uzávěrka 1/100 a ISO 100. 

Fotoaparátem Nikon byly postupně snímkovány hlavní objekty se snahou dodržovat stejnou 
vzdálenost od objektu, aby se nemuselo zbytečně přeostřovat, což by se nemělo dít, jelikož se 
tím mění kalibrace kamery. Snímky byly pořizovány s malým posunem mezi sebou pro 
zajištění dostatečného překryvu mezi sousedními snímky. Velký překryv jednotlivých 
sousedních snímků je dán danou metodou (IBMR). 

 

obr. 9: Náčrt [12] doplněný o zakreslení objektů 

Nejdříve byly pořízeny snímky vstupní brány, kterou tvořily dvě kamenné zdi. Při focení 
vstupní brány došlo u pár případů k nedodržení překrytu snímků, což se projevilo při zpracování 
v Reality Capture. 

Následně byl snímkován dřevěný most, který umožňuje výstup na hradby. Po snímkování 
mostu byly zachyceny hradby, jež se nachází severo-východně od hlavní věže. Snímky byly 
pořízeny podél hradby ve dvou řadách o různých vzdálenostech od objektu. 
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Dalším snímkovaným objektem byla hlavní věž. Objekt věže byl focen dokola. Kvůli 
důležitosti byl brán větší ohled na dodržení překrytu snímků a postup pořizování snímků, aby 
snímky šly souvisle za sebou. 

Jakmile bylo dokončeno snímkování hlavní věže, bylo přistoupeno k snímkování zadních 
hradeb nacházejících se severo-západně od hlavní věže. Kvůli poloze hradeb zde nebylo 
pořízeno dostatečně snímků, které by pomohly k prostorovému provázání s ostatními objekty. 

Posledními focenými objekty byly staveniště, které se nachází vedle hlavní věže, a brána 
u hradeb a mostu směrem severo-východně od hlavní věže. 

Souběžně s pozemním snímkováním pomocí fotoaparátu Nikon byly pořizovány letecké 
snímky areálu pomocí dronu DJI MAVIC MINI, se kterým manipuloval Ing. David Zahradník. 
Tyto letecké snímky byly pořízeny v souvislých řadách. 

Využito také bylo laserového skeneru Leica BLK360. Skeny byly pořízeny z několika 
stanovisek, jež byla zvolena s ohledem na možné napojení sousedních skenů. 

Při pořizování dat nebyla věnována pozornost dřevěné přístavbě, která se nachází nedaleko 
dřevěného mostu. Kvůli zanedbání tohoto objektu nebylo možné dále zpracovat model 
dřevostavby a místo toho byla použita data nasbíraná v dřívější době. 
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5.2 Úprava dat 
 

Pro dosažení vynikajících výsledků byly fotografie ve formátu NEF upraveny pomocí 
programu Capture NX-D. 

Data z fotoaparátu Nikon byla uložena do paměti zařízení ve formátu NEF. Po nahrání na 
počítač bylo využito programu Capture NX-D (kapitola 4.2.2), kde bylo možné upravit 
případné nedokonalosti. Na obrázku č. 7 je znázorněn snímek před (horní) a po (dolní) úpravě 
v programu Capture NX-D. U snímků byla vyvážena bílá barva, upravena expozice, upraven 
jas a kontrast s barevností a sytostí.  

 

obr. 10: Upravení snímků – PŘED x PO 

 

Pro registraci skenu byl použit program Leica Cyclone REGISTER 360 (kapitola 4.2.1). Po 
naskenování vzniknou předpřipravené soubory, kde jsou jednotlivá měření a navíc fotografie 
(bylo skenováno bez barvy). Skeny se importují do programu, kde je možné si skeny seskupovat 
podle souvislých částí, a proběhne zpracování měřených dat, tedy došlo k vytvoření mračen 
bodů.  
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Registraci lze provést automatickou, poloautomatickou nebo manuální. Při plně automatické 
registraci si software sám nalezne terče nebo plochy, nebo dojde k napojení metodou cloud-to-
cloud (mračno na mračno). V tomto případě je vhodné mít překryt skenů alespoň 50 %. Ideální 
je překryt přes 60 %. Poloautomatická registrace je vizuální a propojení probíhá metodou cloud-
to-cloud. U této metody je vhodné mít skener, pokud možno vodorovně. Po otevření 
spojovaných skenů je nutné skeny napasovat na sebe pomocí rotace a posunu. Poté je spuštěna 
registrace, kde proběhne výpočet pro konečné napasování.  Při manuální registraci jsou mezi 
zvolenými skeny voleny vlícovací body a plochy. Jakmile je zvolen dostatečný počet těchto 
identických objektů, může dojít k transformaci mezi vybranými skeny. 

Registrace skenů pro tuto práci proběhla poloautomaticky pomocí metody cloud-to-cloud. 
Z vytvořených mračen bodů byly odfiltrovány úseky mimo oblast zájmu.  Nedošlo zde 
k obarvení skenů, pouze k jejich registraci. Registrací bylo určeno jejich vzájemné propojení 
(orientace a poloha). Samotné skeny byly barevně reprezentovány intenzitou odrazivosti 
materiálu. 

Při exportu byly skeny uloženy samostatně, aby bylo možné je nahrát do programu Reality 
Capture. Byl využit formát [.e57]. Pro zpracování této bakalářské práce byly skeny zpracovány 
poloautomatickou registrací s metodou cloud-to-cloud. Z registrace skenů byl přiložen záznam, 
viz příloha A. Z tohoto záznamu lze vyčíst, že absolutní hodnota průměrné chyby celkového 
napojení skenů se pohybovala okolo 0,012 m s průměrným překryvem 24 % skenů. Nikdy 
nenastal případ, kdy by průměrná chyba překročila hodnotu ±0,020 m. Nejmenší dosažená 
chyba byla 0,004 m, nejvyšší 0,017 m. Nejnižší hodnota překrytu dvou skenů byla 7 %. Velikost 
chyby a nízká hodnota překryvu byla zapříčiněna malým dosahem skeneru a pohybujícími se 
stromy. Pohyby větví byly způsobeny slabým větrem, což zhoršilo schopnost určit identická 
místa. Malý dosah skeneru pak způsobil, že vzdálenější objekty se již zobrazily černou barvou. 

 

obr. 11: Mapa stanovisek – Leica BLK 360 
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5.3 Zpracování pomocí Reality Capture 
 

Zpracování pomocí programu Reality Capture bylo umožněno díky licenci dostupné od 
Ing. Davida Zahradníka. 

Před importem do Reality Capture byly upravené fotografie z pozemního snímkování 
seskupeny do logických částí dle měření, aby mohlo zpracování dále probíhat podle 
jednotlivých složek. 

Po nahrání složek do programu Reality Capture, byly snímky zarovnány přes funkci Align 
Images v záložce Alignment. Jelikož nedošlo k úplnému spojení, byly přes funkci Control 
Points mezi jednotlivými snímky ručně vybírány a voleny vlícovací body, které byly označeny 
na větším počtu snímků pro dobré propojení. Byla snaha, aby byl jeden vlícovací bod označen 
minimálně na třech snímcích. Vlícovací body byly vkládány prioritně na signalizační terče, 
které byly rozmístěny po objektech. Jakmile byl nalezen dostatečný počet bodů, došlo pomocí 
funkce Merge ke spojení snímků do komponent. Výsledné komponenty byly exportovány, aby 
mohly být připojeny do hlavního projektu. 

 

obr. 12: Komponenty – Reality Capture 

V hlavním projektu byly doplněny další vlícovací body (přes funkci Control Points). 
V případě skenů by měl jeden bod být označen na minimálně dvou skenech. U skenů je již 
známá geografická poloha a rozměry, proto se na ně dodatečně napojují komponenty složené 
ze snímků pomocí již vytvořených vlícovacích bodů nebo pomocí nových. Tímto způsobem je 
komponentám dodáno i měřítko. Díky spojením skenům a komponentě fotek, je výslednému 
modelu dán přesný rozměr jako ve skutečnosti. Pak bylo opět spojeno přes funkci Merge. 
Následovala kontrola těchto řídících bodů a nový Align pro celou komponentu pro doladění. 
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obr. 13: Mračno bodů – Skeny + snímky 

Dále byly vypočteny Mesh modely (trojúhelníkové sítě) jednotlivých zájmových objektů 
spuštěním funkce Calculate Model v kategorii Reconstrucion a nastavením možnosti Normal 
Detail, který je dostačující pro záměry této bakalářské práce. 

 

obr. 14: Model objektu „staveniště“ 
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Dále byly modelům dodány textury. Pro možnost texturování objektů byly pomocí funkce 
Unwrap v záložce Reconstruction vytvořeny UV mapy, která funguje na principu obalení 2D 
obrazu na 3D síť modelu. V tomto případě U a V značí názvy os v ploše, aby nedošlo ke záměně 
s označením os X a Y označujících souřadnice v prostoru. Před samotným spuštěním funkce 
Unwrap byla přesnost textur nastavena na 3 mm/px. 

Na základě vygenerovaných UV map jsou přiřazeny textury (funkce Texture), což jsou 
obrazové informace, které přináší modelu barevnou informaci. Textury mohou mít různou 
velikost, ale nejpoužívanější jsou 4k textury 4092x4092. 

 Po vypočtení modelu a přiřazení textury došlo k oříznutí zájmových částí, aby byly 
eliminovány nežádoucí předměty (dřeviny, stromy). Ořez byl proveden tak, že se nejdříve 
vybraly nežádoucí objekty pomocí funkce Laso a funkcí Filter selection byly tyto části 
odstraněny. 

Pro snížení obsahu dat byly trojúhelníkové sítě zjednodušeny funkcí Simplify. Touto funkcí 
se hlavně zredukuje počet trojúhelníku na plochých místech modelu (například zdi). 

Následovalo exportování do souboru OBJ pro další vyhlazení v programu Blender 
(kapitola 5.5). Vyhlazené modely byly opět nahrány do Reality Capture, protože bylo nutno 
opravit textury. Oprava textury byla provedena reprojekcí textury z hlavního modelu na 
zjednodušené pomocí funkce Texture Reprojection, kde je přenesena textura 
z nezjednodušeného objektu na zjednodušený. Poté byly objekty opět exportovány pro možnost 
finalizace v programu Blender.  
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5.4 Zpracování pomocí Blender 
 

Získané objekty byly importovány do programu Blender, kde jim byla vložena textura 
formou UV mapy přiřazené k objektu. Z důvodů snížení množství dat byl model terénu výrazně 
zjednodušen pomocí vymodelované roviny, která byla pomocí funkce Subdivide rozdělena 
a následně napasována, aby přibližně kopírovala původní složitý terén, který byl vypočten 
v programu Reality Capture. Tímto zjednodušením byly odstraněny objekty stromů, kamení 
a listí, které byly nadbytečné. 

 

obr. 15: Zjednodušený model terénu 

Aby bylo model možné nahrát na internetové stránky, bylo nutné vyhladit jednotlivé modely 
a zjednodušit tak jejich síť pro snížení objemu dat. Vyhlazení modelů bylo provedeno pomocí 
funkce Dynotopo v záložce Sculpting. Vyhlazeny byly pouze rovinné části, aby nebyly ztraceny 
detaily modelu. U vyhlazených modelů bylo nutno upravit porušenou texturu, což bylo 
provedeno opět v Reality Capture (kapitola 5.3). K vytvoření renderů ale byly nadále využity 
nevyhlazené modely. 

 

obr. 16: Vyhlazení modelů – PŘED x PO 
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Pro získání vhodných výstupů byly před vytvářením renderů dodatečně odstraněny 
nevhodné součásti objektů, které kazí čistotu modelů. Tímto začištěním bylo odstraněno lešení, 
které bylo u objektu staveniště. 

 

obr. 17: Staveniště – odstranění přebytečných trojúhelníků 

Dalším krokem bylo oříznutí modelu povrchu, aby došlo k zarovnání a vytvoření podstavy 
pro lepší vizualizaci. 

Jakmile byly odstraněny tyto nechtěné součásti, bylo přistoupeno k vytváření animace rotace 
zabírající celou zájmovou oblast, která byla exportována do souboru MP4. K vytvoření animace 
bylo potřeba vložit zdroje světla, objekt kamery a prázdný objekt, kolem kterého kamera rotuje. 
Tento prázdný objekt byl umístěn přibližně doprostřed zájmové oblasti. Animace byla 
exportována s 30 fps (frames per second) v celkové délce 20 vteřin v rozlišení 1920 x 1080 
pixelů. 

K renderování bylo využito render engine Eevee. Eevee je brán jako real time viewport 
a ukazuje věci v reálném čase – instantně. Z toho důvodu je Eevee využíváno k okamžitému 
náhledu projektu. Ovšem s rychlostí je ztrácena možnost nejvyšší kvality. Další možnost byl 
engine Cycles Cycles je vhodný pro extrémně detailní grafiku a je zde snaha o napodobení 
reálných podmínek (osvětlení, odrazy, stíny). Na rozdíl od Eevee ale trvá déle, než je render 
hotov. 

Přestože Eevee se více hodí na abstraktní, stylizované a ‚kreslené‘ rendery a Cycles je 
vhodné pro rendery, které mají být realistické, byl s ohledem na dobu trvání a účel práce zvolen 
engine Eevee. 

Vytvořené rendery modelů a animace, které zachycují objekty z různých úhlů, jsou přiloženy 
v digitální podobě jako přílohy (přílohy C: rotace, přílohy 1-10: vizualizace). 

V přílohách D a E jsou modely OBJ pro jednotlivé objekty a pro celek.  
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6 Dosažené výsledky 
 

Celkem bylo vypracováno 10 modelů a z těchto byl složen výsledný model. Kromě modelu 
terénu byly pro všechny objekty samostatně vypracovány vizualizace.  

Výhodou nevyhlazených modelů je možnost zachování množství detailů, které se snížením 
geometrie ztratí. S výhodou množství detailů se táhnou také jisté překážky ve formě objemu 
dat, nadbytečných bodů polygonové sítě nebo může docházet k nechtěnému průniku ploch. 
Těchto nechtěných dat se lze vyhlazením ploch zbavit. Dojde ke snížení dat a v případě potřeby 
tak lze optimalizovat scény a vyčistit model. Pro demonstraci rozdílu před a po snížení objemu 
dat je v tabulce č. 3 uvedena velikost jednotlivých modelů, před a potom, co prošly procesem 
vyhlazení. U modelů, které nemají vyplněnou hodnotu velikosti souboru po vyhlazení, nebylo 
vyhlazování provedeno kvůli absenci rovinných ploch. Markantní rozdíl je vidět u velikosti 
modelu povrchu, který se snížil téměř desetkrát. 

  

velikost před 
vyhlazením [kB] 

velikost po 
vyhlazení 

[kB] 
Most 2 305   

Brána 1 514 334 

Brána 2 11 646 8 757 

Dřevostavba 519   

Hradby vzadu 547   

Staveniště 5 129 4 156 

Věž 11 354 8 086 

Kameny vzadu 2 324   

Kameny vzadu 2 558   

Povrch 50 660 5 330 
tab. 3: Porovnání dat před a po vyhlazení 

Pro znázornění detailnosti jednotlivých modelů byla vytvořena tabulka zobrazující počet 
trojúhelníku v síti pro jednotlivé nevyhlazené objekty. 

  počet trojúhelníků v modelu 

Most 19 845 

Brána 1 5 000 

Brána 2 100 017 

Dřevostavba 4 997 

Hradby vzadu 4 999 

Staveniště 43 333 

Věž 99 998 

Kameny vzadu 19 997 

Kameny vzadu 2 4 992 

Povrch 49 871 

Celkem 353 049 
tab. 4: Přehled počtu trojúhelníků v modelu 
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Objekt „dřevostavba“, kterému nebyla věnována dostatečná pozornost během sběru dat, byl 
nahrazen odkrytým původním zdivem, které bylo zaměřeno na jaře roku 2020. 

Při zpracování skenů (viz. podkapitola 5.2) bylo z protokolu (příloha A) vyčteno, že 
absolutní hodnota průměrné chyby celkového napojení skenů se pohybovala kolem hodnoty 
0,012 m s průměrným překryvem skenů 24 %. Žádná průměrná chyba případě nedošlo 
k překročení hodnoty ±0,020 m. Nejmenší dosažená chyba byla 0,004 m, naopak nejvyšší 0,017 
m. Nejnižší hodnota překrytu dvou skenů byla 7 %. 

Během práce s Reality Capture (viz podkapitola 5.3), byly během spojování komponent 
zjištěny odchylky na spojovacích bodech. V tomto protokolu (příloha B) je možné se dočíst 
o nejen o počtu registrovaných snímků v jednotlivých komponentech a délce registrace, ale 
především se z protokolu dočteme o maximální projektivní chybě v hodnotách pixelů a střední 
chybu. V tabulce č. 5 jsou vypsány hodnoty pro dvě největší komponenty: 

  
počet 

registrovaných 
snímků 

maximální 
chyba 

[pixely] 

medián 
chyby 

[pixely] 

průměrná 
chyba 

[pixely] 

délka 
registrace  

Component 3 3335 / 3747 
20 0.63 1 

01h 37m 06s 
Component 2 3388 / 3747 00h 51m 25s 

tab. 5: Odchylky na spojovacích bodech 

Model s vyhlazenými objekty byl k nahlédnutí nahrán na internetovou stránku Sketchfab 
dostupný z: https://sketchfab.com/3d-models/zlenice-a6ed40389d1a4fa4bafbdeaa38f7a2db 

 

obr. 18: SketchFab – nahraný model 
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Výstupy byly renderovány programu Blender do souborů TIF s nastavením Render Engine 
„Eevee“. Byly vytvořeny situace, které zabírají zájmovou oblast ze dvou pohledů. Na obou 
situacích je vidět poloha jednotlivých součástí vůči sobě. 

 

obr. 19: Celková situace – pohled 1 

 

obr. 20: Celková situace – pohled 2 

Zároveň je ze situací patrné, že okrajové části terénu již neodpovídají skutečnosti. To je 
zapříčiněno nejen malým dosahem skeneru a pohybujícími se stromy, které pak při výpočtu 
modelu v Reality Capture vytvořily nechtěnou geometrii, ale také při zjednodušování modelu 
v programu Blender, kdy tyto chybné geometrie byly částečně přebrány. 
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obr. 21: Kompilace objektů 

Byly získány rendery jednotlivých objektů, které jsou vidět na obrázku č. 21, stejně jako 
render detailu zdiva věže na obrázku č. 22. Z detailu je dobře vidět členitost modelu a kvalita 
textury. Ve výsledku bylo na zdivu objektů dosaženo rozlišení 3 mm a na povrchu 1 cm. 

 

obr. 22: Detail – věž  
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7 Závěr 
 

 Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat model historické stavby – zříceniny hradu 
Zlenice – s využitím metod fotogrammetrie. Zaměření hradu bylo provedeno pozemní 
i leteckou fotogrammetrií v kombinaci s laserovým skenováním a následné zpracování 
metodou IBMR. Výsledný model ve formátu OBJ je přiložen v digitální podobě, zároveň je 
tento prostorový model výsledkem práce. Jedná se o model získaný spojením pozemního 
snímkování zrcadlovým fotoaparátem Nikon D5100, laserovým skenováním panoramatickým 
skenerem Leica BLK 360, leteckým snímkováním dronem DJI MAVIC MINI a pomocí 
technologie IBMR. 

V průběhu práce bylo využito programů Capture NX-D pro upravení snímků pořízených 
fotoaparátem Nikon, Leica Cyclone REGISTER 360 pro zpracování skenů, Reality Capture 
k vytvoření mračna bodů a následně i jednotlivých modelů a programu Blender k vytvoření 
výsledného modelu včetně výstupů ve formě vizualizací. Postup práce je popsán v kapitole 5. 
Výsledky jsou pak zmíněny v kapitole 6 a jsou uvedeny v přílohách této práce. 

Lze říct, že práce v terénu zabrala velice málo času v porovnání s prací strávenou 
u zpracování dat na počítači, kdy bylo časově náročné velký objem dat zpracovat. Použité 
programy ale byly jednoduché na použití s velkým množstvím návodů, které jsou dostupné na 
internetu, čímž se práce s programy maximálně zjednodušila. 

Práce v programu Reality Capture byla relativně jednoduchá. Prostředí programu je 
přehledné a snadno navigovatelné s možností náhledu tutoriálu pro ty, kteří se s programem 
teprve seznamují. Jednotlivé kroky postupu pro vyhotovení modelů jsou snadno proveditelné 
a rychlé. Stejně tak jsou rychlé výpočty. Jak s programem pracovat se dá lehce naučit díky 
množství tutoriálů. 

Mírně náročnější bylo zpracování v programu Blender. Ačkoliv prostředí programu považuji 
za přehledné a příjemné k práci, bez znalosti základních klávesových zkratek se práce protáhne. 
Jakmile jsou tyto základní zkratky osvojeny, je práce s programem znatelně efektivnější. 
Jednou z mnoha výhod tohoto programu kromě volné dostupnosti (program je zdarma) je 
množství tutoriálů, které uživateli pomohou k snadnějšímu užívání.  

Práce byla také psána se záměrem přiblížit čtenáři fotogrammetrii jako obor nejen 
z geodetického hlediska získávání souřadnic bodů, ale také jako umělecký obor, kdy výsledkem 
práce je 3D model vybraného objektu. Zároveň měla představit jednu z kulturních památek 
České republiky, kde byla popsána jak historie a současný stav, tak je zde zmíněn 
i architektonický styl této zříceniny. 

Volba historické stavby navíc slouží jako možnost dokumentace aktuálního stavu stavby pro 
využití v turistických aplikacích nebo jen pro možnost porovnání současného stavu se stavem 
budoucím či minulým. 
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