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Abstrakt: 

 
Cílem diplomové práce bylo vytvořit digitální model hradu Švihov. Část diplomové 

práce popisuje metodický postup při tvorbě 3D modelu včetně geodetického zaměření 

objektu, fotografických prací, fotogrammetrického i vektorového vyhodnocení modelu. 

Bylo vyzkoušeno několik různých přístupů tvorby modelu a použité metody a programy 

byly zhodnoceny. Další část diplomové práce se zaměřuje na návrh archeologické databáze 

pro NPÚ v Plzni. Byl vytvořen ERA model a databáze byla implementovaná v programu 

ArcGIS. 

 

Klíčová slova: 
 

prostorový model, Švihov, pozemní fotogrammetrie, geodatabáze 

 

 

 

Abstract: 
 

Target of this dploma was a creating digital model of the castle Švihov. One part of the 

diploma  describes  a methodical process  during a creating of three-dimensional model 

including geodetic survey, taking photographs, photogrammetric and vector evaluation of 

the model. Some different ways of creating model were approved and used methods and 

programs were criticizied and compared. The other part of the diploma focuses on  the 

archology database design for National Institute for the Care of Monuments. ERA (entities, 

relationships and atributes) model was created and the database was implemented by 

software ArcGIS.  

 

Keywords: 

 
stereometric model, Švihov,  terrestrial photogrammetry, geodatabase 
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1 ÚVOD 
 

Tuto diplomovou práci je možné rozdělit na dvě tématické části. První část je 

věnována digitálnímu prostorovému modelu vodního hradu Švihov. Využití 3D modelů a 

prostorových grafických dat je velmi široké. Oblasti, ve kterých se tato data uplatňují, jsou 

například: katastr, architektura, projektová a inženýrská činnost, sport a média, životní 

prostředí,  turismus a v neposlední řadě památková péče. Při modelování celého hradního 

komplexu bylo použito několik přístupů. Původním záměrem bylo použití pozemní 

fotogrammetrie a metody stereovyhodnocení, od které bylo z dále uvedených důvodů 

upuštěno. Prostorový model hradu byl nakonec vytvořen pomocí programu Google  

SketchUp, který umožňuje snadné vytvoření 3D modelu a následnou vizualizaci na 

internetu pomocí programu Gogole Earth. Právě vizualizace a prezentace hradu na 

internetu byl hlavní požadavek kastelána hradu, pana Lukáše Bojčuka, od kterého přišel 

prvotní impuls na vytvoření prostorového modelu hradu Švihov.  

 

Podnět pro druhou část diplomové práce zabývající se archeologickou databází 

vzešel od archeoložky NPÚ v Plzni, Lindy Foster, která vyjádřila své přání ucelit, 

zmodernizovat a digitálním způsobem uchovávat archeologické nálezy týkající se vodního 

hradu Švihov. Na základě těchto požadavků byla navrhnuta prostorová databáze, která je 

kompatibilní s některými existujícími databázemi v oblasti památkové péče. Má na rozdíl 

od těchto databází výhodu v geografické reprezentaci dat, která umožňuje provádění 

geografických analýz a vizualizaci dat.  
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2 DIGITÁLNÍ  MODEL VODNÍHO HRADU ŠVIHOV 

 
 Městečko Švihov se nachází v Západočeském kraji, okrese Klatovy, katastrálním 

území Švihov,  s referenčními souřadnicemi pro GPS 49°28'52.87"s.š.; 13°17'3.56"v.d.  

podle serveru http://mapy.atlas.cz/. Městečko vzniklo při břehu řeky Úhlavy na středověké 

významné obchodní stezce, která vedla z Plzně do Klatov a odtud do Bavorska. První 

písemné zmínky o Švihově pochází z roku 1112. 

  

 Vodní hrad Švihov byl postaven  na základech zpustošené vodní tvrze v roce 1480 

nejvyšším sudím Království českého, panem Půtou Švihovským z Rýzmberka. Kompletně 

byl hrad dostavěn až v letech 1530 Půtovými syny. Vystřídal několik majitelů – po 

Rýzmbercích hrad koupil Heralt Kavka z Říčan a ze Štěkně, poté Humpert Černín 

z Chudenic. Černínové hrad vlastnili do roku 1948, kdy byl zestátněn. V období vlastnictví 

Černínů hrad chátral a od 19. století byl zcela opuštěn. Od 50. let 20. století na hradě 

probíhají rozsáhlé stavební úpravy a archeologické výkopy. [17] 

 

                
Obr.: 2.1: Vodní hrad Švihov; zdroj [17]. 

 

Digitální model hradu Švihov byl rozdělen na dva modely: přesný 

fotogrammetricky vyhodnocený model hradní kaple a model exteriéru hradu určený pro 

vizualizaci na internetu.  

                                                                                                                                               
 

2



2.1 Geodetické zaměření hradu Švihov 
 

 Veškeré geodetické práce byly provedeny dvoučlennou měřickou skupinou ve 

složení: Josef Bezděk, Barbora Kopejtková. Měření proběhlo v měsících září, říjen roku 

2008. 

 

2.1.1 Vybudování PPBP 

 

Podrobné polohové bodové pole (PPBP) bylo vybudováno s ohledem na možnosti 

měření s přístroji GTS-230N a GTS-725 firmy Topcon, kde většina nepřístupných bodů 

měla být počítána protínáním z úhlů. Z tohoto důvodu byly body voleny tak, aby byly 

vytvořeny co nejvhodnější podmínky pro protínání (vhodný tvar trojúhelníka–příznivý 

úhel protínání v mezích 30-170 gonů, dostatečná vzdálenost základny; viditelnost bodů 

polohopisu ze dvou po sobě jdoucích stanovisek). Body byly stabilizovány pomocí 

železných trubek dlouhých cca 30 cm a signalizovány pomocí dřevěného kolíku s číslem 

bodu a reflexivní barvou. Celkem bylo zbudováno 15 bodů. Do bodového pole byly také 

zahrnuty body: zhušťovací bod 000920202060 a jeho zajišťovací body 000920202062 a 

000920202064, dále přístupový bod k bodu 000920202620 s číslem 000920202621 a 

zhušťovací bod 000920202610. Body byly zaměřeny pomocí GPS metodou Real Time 

Kinematic (RTK), několik bodů bylo dopočteno jako rajon. 

 

2.1.2 Polohopisné měření 

 

 Podrobné měření polohopisu bylo započato s totálními stanicemi GTS-230N a 

GTS-725 firmy Topcon. Hlavní měřické metody byly polární metoda a protínání z úhlů. 

Později nám univerzita zapůjčila totální stanici GPT-7001, která umožňuje bezhranolové 

měření až na vzdálenost 250 m. Práce s tímto přístrojem byla velice rychlá, a tak byly 

všechny body určené protínáním z úhlu znovu přeměřeny a měření hradu dokončeno. 

Téměř všechny body byly nakonec určeny polární metodou, výjimečně bylo využito 

protínání či metoda konstrukčních oměrných.  

 

 Měření probíhalo také uvnitř jedné z budov hradu-v hradní kapli. Z bodu 4009 byl 

veden hradem polygon do hradní kaple (viz obr.: 2.2). Jednalo se o polygon nepřímo 
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připojený na pomocné měřické body zvolené v okenních tabulkách kaple, které byly též 

zaměřeny z venkovních stanovisek. Bezodrazový systém přístroje Topcon GPT-7001 

v tomto případě velmi selhával. Opakovaně měřená délka v jedné záměře se lišila o 

několik cm, v nejhorším případě o necelé 3 m. Z tohoto důvodu byly z pomocných 

měřických bodů v oknech vybrány 3 nejvhodnější, na které byly zvenku znovu zaměřeny 

vodorovné směry v obou polohách a které byly následně určeny protínáním z úhlů. Celý 

polygon byl pak vyrovnán pomocí sítě. Měření vzdáleností bez odrazného hranolu také 

selhávalo v případě měření na dřevěné části budov. 

 

 
Obr.: 2.2: Polygon 

 

2.1.3 Charakteristiky přesnosti naměřených dat 

 

Všechna data byla zpracována pomocí programu Kokeš verze 7.63 společnosti 

GEPRO, spol. s r. o. Celkem bylo vypočteno a vyrovnáno sítí cca 1500 podrobných bodů a 

3 body byly dopočteny konstrukčně pomocí oměrných. Textové soubory s naměřenými a 

vypočtenými hodnotami jsou součastí přiloženého CD. 
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Přesnost měření byla posouzena podle střední chyby, která se vypočte jako 

odmocnina součtu tří samostatných středních chyb: 222
PBPTKXY mmmm ++= . 

• -střední chyba lokálního transformačního klíče použitého pro transformaci bodů z        

WGS-84 do S-JTSK 

TKm

• -střední polohová chyba bodů polohového bodového pole BPm

• -střední chyba použité měřické metody-polární metody Pm

 

Lokální transformační klíč byl vypočten pomocí programu TranGPS z šesti bodů. 

Vzorec pro výpočet střední chyby transformačního klíče byl konzultován s panem Ing. 

Janem Ježkem ze ZČU. Střední chyba lokálního transformačního klíče je nazývána mírou 

ztotožnění: 
N

d
mm i

TK

2

== υ , kde 22 YXdi Δ+Δ= a N je počet bodů použitých pro 

výpočet klíče. 043597697,0== υmmTK m. 

 

Střední polohová chyba bodů podrobného polohového bodového pole  byla 

vypočtena z polohových odchylek získaných porovnáním 14 bodů z celkových 15 

naměřených metodou RTK a vypočtených z uzavřeného polygonu geodeticky změřeného. 

Postup výpočtu 

BPm

2

14/14/

2

14

1

2
14

1

2
22 ∑∑

==

Δ+Δ
=

+
= j

j
j

j
YX

BP

YX
mm

m  byl proveden 

v programu Microsoft Office Excel 2003 a střední polohová chyba bodů polohového pole 

vyšla: m. 60,02353393=BPm

 

Střední chyba polární metody  byla odvozena podle zákona o hromadění středních 

chyb:  

Pm

22
YXP mmm += ; 2

2
2

2
2

ωω
m

F
m

s
F

m X
s

X
X ⋅⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
∂
∂

+⋅⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
∂
∂

= ; 2
2

2
2

2
ωω

m
F

m
s

F
m Y

s
Y

Y ⋅⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
∂
∂

+⋅⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
∂
∂

=  

)cos(cos 0 iX sXsXF ωσσ +⋅+=⋅+= ;  )sin(sin 0 iY sXsYF ωσσ +⋅+=⋅+=  

• -střední chyba délky měřené bezodrazovým přístrojem; chyba byla vypočítána 

z rozdílu délek vypočtených z protínání a délek naměřených přístrojem GPT-7001 

sm
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s ohledem na kritérium že rozdíly délek musí splňovat: ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
+

⋅=Δ
20
1221,0;2

d
duud dd<  

v metrech. Výpočet byl proveden v programu Microsoft Office Excel 2003 a střední 

chyba délky vyšla: m. 0,042913=sm

• -střední chyba měřeného úhlu udávaná výrobcem; v našem případě  ωm mgonm 3,0=ω

Střední chyba polární metody vyšla: 043597697,0=Pm m. 

 

Výsledná střední chyba vyšla: 054966098,0=XYm m. Všechny uvedené postupy 

byly konzultovány s panem Doc. Ing. Václavem Čadou, CSc., Ing. Karlem Jedličkou a Ing. 

Janem Ježkem ze ZČU v Plzni. 

 

2.1.4 Shrnutí kapitoly 

 

Zaměření celého komplexu vodního hradu Švihov bylo velmi rozsáhlé a 

vyžadovalo pečlivou přípravu: dobré rozmístění bodů PPBP, příprava náčrtů a měřických 

plánů.  

Měření  s totální stanicí GPT-7001 s bezodrazovým systémem bylo velmi rychlé, 

ale výsledky z tohoto měření nejsou tak přesné jako z prvního měření, kde byly body 

určeny protínáním z úhlů. Horší přesnost měření bezodrazovým přístrojem byla dána 

nevhodnými podmínkami při měření–často bylo měřeno na rohy budov pod šikmou 

záměrou apod. Měření bezodrazovým přístrojem selhávalo v případě měření na dřevěný 

povrch a při měření bodů v okenních tabulkách, kde se měřicí paprsek nesprávně odrážel. 
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2.2 Použití metody fotogrammetrie 
 

 K vytvoření digitálního modelu celého hradu Švihov bylo zamýšleno použít 

metody digitální pozemní fotogrammetrie. V následující kapitole je uvedena teoretická část 

týkající se této oblasti fotogrammetrie a následují kapitoly popisující praktickou realizaci, 

pří které se vyskytlo několik problémů. Z dále popsaných důvodů byl model hradu 

rozdělen na dva modely: model hradní kaple zpracovaný fotogrammetrickým způsobem a 

model celého hradu vytvořený v aplikaci Google SketchUp. 

 

2.2.1 Digitální fotogrammetrie 

 

Teorie digitálního obrazu a možnosti jeho zpracování se objevily kolem r. 1950 

s rozvojem elektroniky. Velké rozšíření digitálních technologií nastalo po prvních 

vesmírných letech nejprve v oblasti dálkového průzkumu Země (DPZ), od konce 80. let i 

ve fotogrammetrii.  

 

Definice digitálního obrazu podle [1] je: „Digitální obraz je obrazová informace 

převedená do číslicové formy.“ Výhodami digitálního obrazu jsou především snadný 

přenos dat, snadné odstranění šumu a kopírování snímků, nové možnosti geometrické a 

radiometrické transformace  a možnosti při zpracování obrazu.   

 

Digitální obraz může vzniknou dvěma způsoby: 

• přímo v digitální podobě 

• digitalizací analogového podkladu-skenováním 

 

Získání primárního digitálního obrazu je umožněno konstrukcí snímacího zařízení, 

které je vybaveno čidlem, jenž registruje radiometrické veličiny a zapisuje je v číselné 

podobě. Jako čidel se používá CCD (Charge Coupled Device)–mikroelektronické 

křemíkové čipy ve formě řádky nebo matice. Přístroje využívající prvek CCD jsou obecně 

děleny na dvě skupiny: obrazové skenující radiometry (skenery) uplatňující se především 

v DPZ a digitální komory používané ve fotogrammetrii. 
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Digitální komory se prosazují jak pro pozemní měření, tak v leteckých metodách 

fotogrammetrie. Hlavními parametry digitálních komor jsou tyto následující: 

• rozlišení–rozlišovací schopnost závisí na velikosti čidla, konstantě komory a 

průměrné vzdálenosti od objektivu. U digitálních fotoaparátů se setkáváme 

s údajem skládajícího se z počtu prvků v matici CCD a velikosti senzoru. 

• barevná hloubka–popisuje počet bitů použitých k popisu určité barvy.  

• citlivost–udává se obdobně jako u klasického fotografického materiálu 

v ekvivalentních hodnotách ISO. 

• parametry objektivu–většinou je uvedena ekvivalentní ohnisková vzdálenost a 

optický zoom. Profesionální komory běžně mívají výměnné objektivy, LCD 

barevný display i průhledný hledáček. 

• uzávěrka a expoziční čas–u amatérských fotoaparátů plně automatizované 

provedení expozice, u profesionálních automatické nebo manuální ovládání 

expozice od 1/8000 sekundy do několika desítek sekund. Nastavení clony je možné 

většinou jen u profesionálních fotoaparátů. Uzávěrka bývá mechanická či 

elektronická. Rychlost snímkování závisí především na rychlosti ukládání dat. 

• ukládání dat–probíhá na pevný disk či paměťové karty, popř. aparát obsahuje 

vestavěnou paměť. Nejčastěji se používají paměťové karty dodržující standard 

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) – tj. 

standard ve formě karty se specializovanou sběrnicí. Rozšířeny jsou hlavně druhy 

karet Smart Media. Přečíst tyto karty lze pomocí adaptérů. Data se ukládají 

v různých režimech lišících se rozlišením či kompresí. 

  

2.2.2 Fotografické práce 

 

Pro fotografování byl použit digitální fotoaparát Rollei d507 metric. Přístroj 

obsahuje senzor s rozlišením 2552×1920 pixelů, uzávěrku, která je mechanická a pracuje 

v rozsahu 1/1000 sekundy až sekunda. Digitální obraz se zaznamenává na paměťovou 

kartu SmartMedia. Přístroj má vestavěné zábleskové zařízení a na zadní straně je LCD 

display, který umožňuje kontrolu pořízených snímků. Významnou výhodou je možnost 

mazání nepovedených či nadbytečných snímků přímo v terénu. Podrobnější popis přístroje 

naleznete v tabulce u obrázku 2.3. Snímkování hradu bylo provedeno 9.11.2008. 

Signalizace lícovacích bodů byla přirozená, snímky byly pořizovány s kritériem vhodného 
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překrytu (minimálně 60 %). Problematické bylo snímkování interiéru hradní kaple, kde 

kvůli nedostatku světla musel být použit stativ a umělé osvětlení. Přestože byla kaple 

nasvícena, některé snímky musely být zesvětleny a upraveny pomocí programu Corel 

PHOTO-PAINT 11.  

 
 
 

                                    
                        

Obr.: 2.3: Měřická komora Rollei d507 metric; zdroj [18]. 
 
 

Model  Rollei d507 metric  

Typ  D-SLR s pevným objektivem a 2,5“ 
barevnou obrazovkou  

CCD čip   2552 × 1920 Pixelů  

Paměť  SmartMedia, CF (max 2 GB), 
PCMCIA Type I, II, II, PCMCIA 
hard disk  

Formát  RAW (6,4 MB každá fotka)  

Uzávěrka 1/1000 až 1 sekunda 

ISO  100  

Objektiv  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Rollei D-Apogon f=7 mm, s 
konvertorem Sony 0,7× f=5 mm 
(ekviv. 19 mm pro 35 mm film) 

 

 
Kalibrace metrická kalibrace 

 
Váha  1130g bez baterií a záznamového 

média  
 

 
Rozměry  156 × 117 ×117 mm  
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2.2.3 Fotogrammetrické vyhodnocení          

 

Možné metody pro pozemní fotogrammetrické vyhodnocení jsou dle [12] tři: 

• jednosnímkové překreslení 

• průseková metoda 

• stereovyhodnocení 

Jednosnímkové překreslení se používá při vyhodnocení rovinných objektů bez větší 

hloubkové členitosti pro výstup ve 2D. Průseková metoda je výhodná při vyhodnocování 

prostorově členitých objektů, ale nelze ji použít pro zpracování hladkých objektů, na 

kterých nejsou jednoznačně identifikovatelné body. Pro tyto případy bývá vhodnější 

metoda stereovyhodnocení.  

 

Původním záměrem bylo použití stereovyhodnocení–s ohledem na požadavky 

stereovyhodnocení byly pořízeny měřické snímky. Použitý software, dostupný na naší 

fakultě, byl software Erdas IMAGINE (verze 8.6), přestože je primárně určen pro 

vyhodnocování dat z DPZ (Dálkový Průzkum Země), popř. pro leteckou fotogrammetrii. 

Erdas IMAGINE je nabízen konsorciem Leica ve třech verzích: IMAGINE Essentials, 

IMAGINE Advantage a  IMAGINE Professional. Z hlediska práce s vektorovými daty je 

program kompatibilní se systémem ARC/Info firmy ESRI. Mezi nejdůležitější rozšiřující 

moduly z hlediska fotogrammetrie patří IMAGINE OrthoBase a IMAGINE StereoAnalyst. 

IMAGINE OrthoBase (Block Adjusment Sensor Enviroment) je fogrametrický modul pro 

prostředí Windows umožňující triangulaci a ortorektifikaci měřických i neměřických 

snímků. IMAGINE StereoAnalyst doplňuje IMAGINE OrtoBase o 3D editaci modelu a 

vektorové vrstvy ve formátu 3D shapefile. Vyhodnocování se uskutečňuje pomocí brýlí 

s tekutými krystaly. Princip spočívá v tom, že se na monitoru střídavě zobrazuje pravý a 

levý snímek stereodvojice s dostatečnou frekvencí, aby lidské oko vnímalo změny jako 

kontinuální obraz. Podle synchronizačního zařízení se v brýlích současně  střídavě 

zatemňuje a zprůhledňuje levá nebo pravá strana podle toho, který snímek je v daný 

okamžik právě na monitoru. Vyhodnocení ale nebylo možné, protože v modulu 

StereoAnalyst se úspěšně ortorektifikované snímky nezobrazovaly. Zobrazily se jen 

snímky, jejichž osa záběru byla kolmá na osu Z, avšak zobrazovaly se otočené o 180°. 

Tento problém je způsoben algoritmem při výpočtu orientací snímků, který je  navržen pro 

leteckou fotogrammetrii a DPZ. 
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Obr.: 2.4: Zobrazení snímků v modulu StereoAnalyst.  
 

Od stereovyhodnocení bylo upuštěno a pro hradní kapli byla použita metoda 

průsekové fotogrammetrie, což je jedna  z nejstarších metod fotogrammetrie. V podstatě se 

jedná o protínání vpřed řešené pomocí měřických snímků [2]. Je vhodné pořídit snímky 

tak, aby se osy záběrů protínaly pod dostatečně velkým úhlem, což v našem případě nebylo 

dodrženo. Vypočítává se úhel, který svírá osa záběru a promítací paprsky ze vztahu: 

)'(

'',''
22 xf

ztg
f
xtg PP

+
== βα  (výškový úhel) 

Známe-li geodetické souřadnice stanovisek a průsečíků os záběru, lze určit směrníky a 

odečtením úhlu na stanoviscích můžeme určit směry protínání. Nadmořské výšky se určují 

trigonometricky. Princip průsekové metody je znázorněn na obrázku 2.5. 
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Obr.: 2.5: Princip průsekové fotogrammetrie; zdroj [7]. 

 

Vyhodnocování proběhlo v programu RolleiMetric CDW, který byl vyvinut německou 

firmou Rolleifototechnic GmbH z Braunschweigu. V několika následujících odstavcích 

popisuji postup práce v programu RolleiMetric CDW a problémy, se kterými jsem se 

během vyhodnocování potýkala.   
 

RolleiMetric CDW (Close-Range Digital Workstation) je fotogrammetrický software 

zpracovávající data z digitálních komor, popř. digitalizovaná data z analogových komor. 

Nejvhodnější jsou přímo fotogrammetrické komory RolleiMetric Reseau, jejichž součástí 

je planparalelní destička obsahující pravoúhlou síť křížků. Tato síť křížků se při expozici 

zobrazí přímo na film (snímek) a umožňuje číselnou korekci deformace filmu, či pomáhá 

upřesnit systém snímkových souřadnic. Použitý fotoaparát  Rollei d507 metric však tuto 

destičku neobsahuje, proto se při práci se v softwaru CDW neprovádělo proměření sítě 

křížků. 
 

RolleiMetric CDW je dostupný v těchto verzích: 

• BASIS verze–nenákladné řešení pro začátečníky 

• STANDARD verze–obsahuje kompletní řadu funkcí 

• PLUS verze–je vybavená novým vyrovnáním paprsků PROMPT 
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Základní verze BASIS je limitována maximem 6 snímků a 128 snímkovými body, zatímco 

maximální limity verzí STANDARD a PLUS závisí na dostupné operační paměti, přesto 

zde existují jistá omezení, např. pro 128 snímků, 1024 objektových souřadnic a použití 8 

typů komor může být vypočítáno 16384 snímkových souřadnic.  

  

Postup vyhodnocení v softwaru RolleiMetric CDW: 

 

1. Založení nového projektu: V nabídce horní lišty zvolíme menu Projekt a založíme 

Nový projekt. 

Vytvoří se samostatný adresář s následujícími soubory, do kterých se pak postupně 

ukládají uživatelem zadaná či vypočtená data: 

• nazev_projektu.PRJ 

• nazev_projektu.IOR–data kamery; prvky vnitřní orientace 

• nazev_projektu.EOR–poloha kamery; prvky vnější orientace 

• nazev_projektu.OBC–souřadnice vlícovacích bodů (souřadnice objektu) 

• nazev_projektu.AOB–definice systému souřadnic 

Program má potíže se systémem, kterým Windows pojmenovává adresáře, proto není 

možné použít adresář Documents and Setting. Doporučuji projekt založit na disku 

v kořenovém adresáři. 

 

2. Nastavení v menu Data: V tomto menu lze v Nastavení zadat úhlové a délkové 

jednotky, zvolit vzhled kursoru apod. Důležitá je nabídka Editor dat–objeví se 

dialogové okno s pěti záložkami. V první záložce Stanovisko kamery je možné 

zadat stanoviska, ze kterých byly snímky pořízeny, pokud jsou známa. Poté, co je 

proveden výpočet  prvků vnější orientace, se zde objeví vypočtené souřadnice 

stanovisek kamery a prvky vnější orientace se uloží do souboru s příponou .EOR. 

Nutné je nastavit prvky vnitřní orientace, a to v druhé záložce Data kamery. 

Uživatel má možnost zvolit z přednastavených typů měřických komor nebo si sám 

zadá hodnoty snímkových souřadnic hlavního bodu (XH,YH), ohniskovou 

vzdálenost (cK) a parametry vypovídající o distorzi objektivu (A1,A2…). Jestliže 

byly snímky pořízeny s více typy měřických komor nebo jako v našem případě 

s použitím předsádky a bez ní, je možné nastavit si oba případy a po každém 
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vyplnění kolonek dialogového okna Data kamery potvrdit tlačítkem Uložit, viz 

obrázek 2.6. 

 

 
Obr.: 2.6: Dialogové okno Editor dat – záložka Data kamery. 

 

V následující záložce Souřadnice objektu se mohou zadat či importovat objektové 

souřadnice, tj. vlícovací body, kliknutím na tlačítko Import souřadnic objektu. 

Objeví se dialogové okno, ve kterém pomocí tlačítka Import můžeme vyhledat 

soubor se souřadnicemi, který otevřeme. Je nutné všechny souřadnice označit 

pomocí klávesy Shift a kliknout na tlačítko Přenos. Importované souřadnice opět 

potvrdíme tlačítkem Uložit. 
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Obr.: 2.7: Dialogové okno Editor dat – záložka Souřadnice objektu. 

 

Souřadnice objektu se ukládají do souboru s příponou .OBC, ve kterém je možno je 

i editovat. Importovat lze pouze také soubor s příponou .OBC, což je textový 

soubor. Do čtvrté záložky se ukládají vypočtené snímkové souřadnice a poslední 

záložka Zadání systému souřadnic slouží pro transformaci do geodetického 

systému, pokud máme objektové souřadnice zaměřeny v systému místním. 

Vyžaduje se zadání nejméně tří bodů a jedné vzdálenosti. V našem případě jsou 

vlícovací body určeny přímo v S-JTSK, tudíž tato záložka nebyla využita. Je možné 

i pozdější zadání systému souřadnic při výpočtu vícesnímkové orientace. Při práci 

v systému JTSK je nutné zaměnit souřadnice X,Y a pracovat s jejich zápornými 

hodnotami. 

 

3. Načtení snímků pomocí menu Snímky–Načíst snímky: V dialogovém okně Výběr 

snímku do projektu (obrázek 2.8) se nastaví adresář, odkud snímky načítáme, a 

formát snímků (podporované: .BMP, .EPS, .GIF, .PCD, .PCX, .DDC, .TIF).  

Snímky se objeví v levém okně. Snímek označíme a klikneme na tlačítko Přidat. 
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Nejdříve se vytvoří náhled, u kterého lze nastavit rozlišení, a poté se snímek 

inicializuje. V tomto kroku je důležité nastavit správné číslo kamery, tudíž vnitřní 

prvky orientace, které po načtení snímku není již možno změnit. Jsou-li všechny 

snímky získány stejnou kamerou proces inicializace snímků je možné urychlit 

pomocí tlačítka Vše. Snímky se objeví v pravém okně, kde je označíme a potvrdíme 

tlačítkem OK. 

 

 
Obr.: 2.8: Načtení snímků – Výběr snímků do projektu. 

 

4. Měření snímkových souřadnic vlícovacích bodů: V nabídce Měření se zvolí 

možnost Ruční měření snímkových souřadnic. Menu Měření je aktivní pouze, 

pokud  je na snímku levým tlačítkem myši označen výřez a kliknutím na pravé 

tlačítko se přenese do pracovního okna projektu. V dialogovém okně se zvolí číslo 

vlícovacího bodu a v pracovním okně se co nejpečlivěji označí jeho poloha. 

Pravým tlačítkem myši se v pracovním okně zvětšuje detail, levým se potvrdí 

poloha bodu. Snímkové souřadnice se ukládají do souboru s příponou .PHC. 
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Obr.: 2.9: Ruční měření snímkových souřadnic. 

 

5. Program Sketch (Náčrt): Před vlastním výpočtem vícesnímkové orientace je dobré 

zadat přibližná stanoviska kamery pomocí menu Náčrt. Spustí se program Sketch, 

v jehož dolním rohu se objeví malé okno s ikonkami kamer a jejich čísly–stačí je 

přetáhnout myší a umístit na předpokládané stanovisko, nastavit směr, sklon a 

případnou rotaci kamery. 

Zadání počátečních stanovisek kamer je dobré pro úspěšný výpočet vícesnímkové 

orientace. Bez nastavení přibližných stanovišť program orientaci neprovedl nebo ji 

provedl neúplně a v některých případech vypočtené souřadnice zdaleka 

neodpovídaly skutečnosti. 

 

6. Vícesnímková orientace: V menu Výpočty se zadá Vícesnímková orientace, jejíž 

výpočet probíhá pomocí programu Nawe. Je zde možné zadat systém souřadnic, o 

kterém jsem se již zmiňovala. Důležité je v Nastavení změnit maximální hodnotu 

souřadnic z implicitní 1000000, pokud počítáme v S-JTSK. 
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Obr.: 2.10: Výpočet vícesnímkové orientace – program Nawe. 

 

Po označení snímků se klikne na tlačítko Vícesnímková. Po správném výpočtu se 

orientované snímky označí zeleně. Kliknutím na tlačítko Zobrazit výsledky můžeme 

zkontrolovat zůstatky mezi objektovými a naměřenými snímkovými souřadnicemi. 

Implicitně nastavená tolerance je 5 cm. Body, které tuto toleranci překročí, jsou 

označeny červeně. Pokud tyto body nechceme do dalšího výpočtu zahrnout, 

můžeme zaškrtnout možnost Deaktivovat hrubé chyby. Výpočet potvrdíme opět 

uložením. 

  

7. Vlastní vyhodnocení: Po úspěšné orientaci snímků můžeme přejít k vlastnímu 

vyhodnocení v menu Vyhodnocení. Otevře se grafický soubor s příponou .P00 

s vlastní lištou nabídek, ze kterého je později možný export do formátu .DXF.  

V menu Nastavení lze zvolit rovinu pohledu a vrstvu, do které se vyhodnocené 

body ukládají. Dále je zde možné nastavit hodnotu pro mezní chybu 

vyhodnocených bodů (implicitně 3 cm). V menu Měření si lze zvolit možnost 3D 

bod či 3D lomená čára. Otevře se dialogové okno, ve kterém se zadá číslo bodu, a 

ručně se vyhodnocují body na snímcích obdobně jako u měření snímkových 

souřadnic. Pokud je již bod zadán na jednom ze snímků, na všech ostatních se 

objevuje naváděcí epipolární linie. Je-li jeden bod označen alespoň na dvou 
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snímcích, je možné pomocí tlačítka Vypočítat zjistit jeho souřadnice a přesnost, 

s jakou byl vyhodnocen. Pokud jsme s výsledkem spokojeni, můžeme bod uložit, 

nebo naopak vymazat či přeměřit. Vyhodnocené body se zobrazují v grafickém 

souboru s příponou .P00. 

 

    
Obr.: 2.11: Vyhodnocení v programu CDW. 

 

8. Export bodů: Po dokončení vyhodnocení je možný export do souboru .DXF 

pomocí ikony na hlavní liště nebo výběrem menu Extra – Přenos do DXF. 

 

2.2.4 Shrnutí problémů při vyhodnoceni v programu RolleiMetric CDW 

 

V této kapitolce bych chtěla shrnout problémy, které se při práci s programem 

CDW vyskytly: 

• Při založení nového projektu v adresáři Documents and Setting program při 

načtení snímků „spadl“. Doporučuji projekt založit na disku v kořenovém 

adresáři. 

• Chcete-li importovat objektové souřadnice v souboru, musí mít příponu .OBC, 

což je obyčejný textový soubor. 
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• Při inicializaci snímku je důležité nastavit správné číslo kamery, tudíž vnitřní 

prvky orientace, které po načtení snímku není již možno změnit. 

• Menu bývají aktivní pouze tehdy, když  je na snímku levým tlačítkem myši 

označen výřez a kliknutím na pravé tlačítko se přenese do pracovního okna 

projektu. 

• Zadání počátečních stanovisek kamer v programu Sketch je nutné pro úspěšný 

výpočet vícesnímkové orientace. 

• Při výpočtu vícesnímkové orientace v systému JTSK je nutné v nastavení 

programu Nawe zvýšit implicitní hodnoutu X souřadnice z 1000000.   

 

Program RolleiMetric CDW je jednoduchý na ovládání. Vyhodnocování většího 

množství bodů je poměrně pracné. Problém nastal při vyhodnocení klenutého stropu, který 

je hladký a monotónní. Nebylo možné využít nabídky vyhodnocení 3D lomené čáry, 

protože linii je nutno identicky oklikat i na dalších snímcích, což je s požadovanou 

přesností 3 cm prakticky nemožné. Z tohoto pohledu by bylo mnohem vhodnější 

stereovyhodnocení, při kterém by se dala prostorová křivka vyhodnotit. Po vzoru 

podobných projektů fotogrammetrické laboratoře ČVUT v praze, např.: [12], zabývajících 

se historickými klenbami, bylo zpracování a vektorové vyhodnocení provedeno v GIS 

programu–více kapitola 2.2.5.  

  

Vícesnímková orientace u všech projektů měla vždy ‚podezřele‘ vynikající výsledky – 

rozdíly mezi objektovými a snímkovými souřadnicemi se pohybovaly v rozmezí 

milimetrů, výjimečně překročila chyba jeden centimetr. Avšak při vyhodnocení nových 

bodů bylo těžké dodržet nastavenou přesnost vyhodnocených bodů do 3 cm, přestože byly 

vyhodnoceny pečlivě. Z vlastních zkušeností mohu konstatovat, že vyhodnocené body mají 

dobré výsledky, pokud jsou pro bod použity aspoň 4 snímky. Výpočet nových bodů je 

velmi nepřesný v případě příliš ostrého úhlu, což v našem případě bylo velmi časté, kvůli 

pořízení snímků s ohledem na stereovyhodnocení. Vypočet bodů selhával také při záběrech 

s velkým sklonem měřické komory. Prostor kaple je velmi členitý a nedostatečně velký, 

aby u všech objektů mohly být pořízeny snímky s optimálními podmínkami pro výpočet 

bodů průsekovou metodou. Z důvodů nepřesného vyhodnocení byly některé objekty 

doměřeny pomocí pásma. 
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2.2.5 Vektorové vyhodnocení 

 
Po vyhodnocení bodů v programu RolleiMetric CDW je nutná úprava linií a bodů 

objektu do podoby drátového 3D modelu, zpracovávaného v některém z CAD systémů. 

V našem případě byl použit program MicroStation verze V8 2004 Edition, kterou pro účely 

diplomové práce zapůjčila firma Georeal s r. o. Na základě práce [14] byly v rámci tvorby 

3D modelu kaple hradu Švihov vektorizovány tyto vrstvy (v závorce je uvedena barva 

vrstvy a použitá zkratka): 

• Strop (S, lime) 

• Zeď vnitřní (ZV, white) 

• Podlaha (P, blue) 

• Oltář (Olt, yellow) 

• Okno (O, fuchsia) 

• Střecha (St, red) 

• Kruchta (Kr, gray)   ….seřadit podle obrázku 

• Klenba (K, aqua) 

• Zeď obvodová (ZO, silver) 

 

 
Obr.: 2.12: Správce vrstev – program MicroStation. 

 

 V předcházející kapitole již byl zmíněn problém s vyhodnocením gotické stropní 

klenby hvězdicovitého typu (obrázek 2.13). Klenba se skládá z povrchů (prostorově 

zaoblené kosodélníky), jejichž hraniční křivku nelze pomocí průsekové metody 

vyhodnotit. Navíc tyto povrchy jsou jednobarevné a obtížně se hledají body uvnitř těchto 
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útvarů. Při obdobných projektech, zabývajícími se historickými klenbami, se data sbírají 

pomocí laserového skenování. Nad velkým množstvím bodů je vytvořen TIN a z něho 

následně extrahovány vrstevnice [12]. Pouze jeden nalezený projekt [13] zpracovával 

gotickou klenbu pomocí průsekové fotogrammetrie. V tomto případě byla klenba 

pomalována freskou, byly vyhodnoceny prostorové body a nad nimi opět vytvořen TIN a 

izolinie.   

 

 
Obr.: 2.13: Stropní klenba v kapli hradu Švihov. 

  

 V programu RolleiMetric CDW bylo vyhodnoceno co nejvíce možných bodů na 

stropní klenbě. Z těchto bodů byl vytvořen soubor .SHP a dále zpracováván v programu 

OpenJUMP. Do OpenJUMP byl zabudován zásuvný modul plug-in Sextante tím, že byli 

z internetových stránek http://git.zcu.cz staženy balíky .JAR a zkopírovány do adresáře 

..\OpenJump\lib\ext. Jednalo se konkrétně o čtyři moduly z nabídky Toolbox–Tool for 

point layer: TIN–creating (tvorba TIN), TIN–Bezier Surface (vytvoření Beziérovského 

povrchu), TIN–extracting izolines (extrahování linií), TIN–modified by fixed lines (TIN 

modifikovaný o pevné hrany), obrázek 2.14. Tyto moduly jsou obsaženy v balíku 

MyAlgorithm.JAR a zatím nejsou standardní součástí Sextante. Byly  vyvíjeny v rámci 

diplomové práce studenta Josefa Bezděka na FAV, ZČU v Plzni. Byly použity, protože 

umí vytvořit polyedrický digitální model reliéfu (DMR) opravený o pevné hrany, lomové i 

hladké. Navíc se jedná o „open source“ řešení, které by bylo možné jen v některém 

komerčním software, např. Atlas. 
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Obr.: 2.14: Zásuvný plug-in modul Sextante. 

 

Z obrázku  2.13 je patrné, že strop se skládá ze dvou částí oddělených středovou 

klenbou. Tyto části byly zpracovávány zvlášť a dále byly separované okenní výklenky od 

hlavní plochy stropu. Nad body byl vytvořen TIN modifikovaný o pevné hrany typu „soft 

break lines“. Pevné hrany jsou zpravidla kosterní čáry terénu a dělí se na soft break lines 

(v češtině hladké hrany) a hard break lines (lomová hrana). Hladké hrany jsou takové 

pevné hrany, na kterých nedochází k lomu. Z této sítě byl vytvořen Beziérovský povrch, 

který posloužil pro prezentaci v ArcScene (viz přiložené CD). Z nově získaného povrchu 

byl vytvořen vrstevnicový model. Rozestup izolinií byl zvolen 10 cm. Koncové body 

vrstevnic hlavní plochy a plochy okenních výklenků byly pospojovány a všechny soubory 

typu shapefile byly sloučeny do výsledného pomocí nabídky Sextante – Toolbox – Tool 

for vector layer – Merge. Výsledný shapefile byl v programu ArcCatalog exportován do 

souboru .DXF, který byl následně načten v MicroStation a použit jako samostatná vrstva 

Strop. 
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Obr.: 2.15: Zpracování stropní klenby v OpenJump. 

 

Program MicroStation má mnoho vynikajících nástrojů pro práci s vektorovými 

daty. Na první pohled se zdá obsluha programu díky velké nabídce funkcí nepřehledná. Při 

práci v MicroStation bylo využito jeho popisu v práci [6]. Bohužel v rozsáhlé nabídce 

nebyl nalezen žádný vhodný nástroj, který by umožnil z bodů a linií v prostoru 

vygenerovat plochu procházející danými body. Celý model byl kreslený liniově bez využití 

ploch či těles. Body a linie, ze kterých se budou vytvořeny plochy mají sice vysokou 

přesnost polohy, ale výsledný drátový model nevypadá příliš efektně a na první dojem 

působí neforemně. Soubor kaple.DGN je součástí přiloženého CD. 
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Obr.: 2.16: Výsledný model kaple v MicroStation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
 

25



2.3 Tvorba modelu v programu Google SketchUp  
 

Prostorový model celého hradu byl vytvořen pomocí programu Google  SketchUp, 

protože hlavním požadavkem pro tento model je vizualizace a prezentace hradu na 

oficiálních internetových stránkách vodního hradu Švihov.  

 

Google SketchUp je produktem společnosti Google a je na svých internetových 

stránkách prezentován jako mocný nástroj pro tvorbu 3D modelů, který je narozdíl od 

jiných CAD systémů velmi snadný na ovládání a práce v něm je rychlá a efektivní. Pro 

naši práci byl vybrán z důvodu zobrazení modelu v internetové aplikaci Google Earth. 

Aplikace Google SketchUp je dostupná v osobní a profesionální (komerční) verzi, a to i 

v českém jazyce. Profesionální verze je nutná v případech exportu projektu do některých 

2D výstupů (.PDF, .EPS …) a při exportu 3D modelů do formátů .DWG, .DXF, .VRML a 

další. Pro tvorbu modelu hradu Švihov byl použit program  Google SketchUp 6 dostupný 

na: http://sketchup.google.com/intl/cs/.  

 

2.3.1 Tvorba modelu 

 

Do programu Google SketchUp lze kromě 2D obrázků importovat 3D modely a 

informace tohoto typu: 

• SketchUp (.SKP)  

• Terén aplikace Google Earth  

• AutoDesk 3D Studio Max (.3DS) 

• CAD (.dwg, .dxf) 

• Digital Elevation Model - DEM (.DEM, .DDF) 

 

Při geodetickém zaměření hradu bylo naměřeno dostatečné množství bodů pro tvorbu 

modelu. Souřadnice zaměřených bodů byly uloženy v databázové tabulce .DBF, která byla 

načtena v programu ArcCatalog. Ze souřadnic byl vytvořen shapefile a  následně byl 

proveden export bodů do formátu .DXF, který byl importován do Google SketchUp. Aby 

se importovaný soubor .DXF zobrazoval ve správných jednotkách, v nabídce Možnosti 

v dialogovém okně otevření souboru byly nastaveny jednotky: metry. Na hlavní liště 

programu si lze v nabídce Zobrazit–Panely nástrojů zvolit přednastavené sady nástrojů 
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Začínáme či Velká sada nástrojů a další specifické panely. Pomocí ikony Informace o 

modelu je opět nutné nastavit jednotky vznikajícího modelu. Model vznikal s využitím 

nástrojů uvedených v tabulce: 
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Obr.: 2.17: Model hradu v Google SketchUp. 

  

Následovalo umístění textur na jednotlivé plochy. Fotografie, které byly použity 

pro texturování musely být upraveny v programech Corel PHOTO-PAINT 11 a Adobe 

PhotoShop CS2. Požadovaná plocha byla vyříznuta a odstranilo se perspektivní zkreslení. 

Snímky byly dále barevně vyváženy a sladěny a byla provedena jejich komprese s ohledem 

na výslednou velikost modelu. Velikost modelu má být maximálně 10 MB z důvodu 

uložení modelu do Google Warehouse. Připravené snímky byly importovány do programu 

a v nabídce dialogového okna se zaškrtne možnost Použít jako texturu. Pomocí levého 

tlačítka a nabídky Textura–Poloha lze uzpůsobit již umístěnou texturu. Dále bylo pro 

tvorbu textur využíváno nástroje Plechovka barev. Výsledný model je přiložen na CD. 

 

2.3.2 Umístění modelu v aplikaci Google Earth  

 

 Při umístění modelu v aplikaci Google Earth bylo využito online nápovědy [16] a 

celá operace by se dala shrnout do těchto kroků:  

• Spuštění aplikací Google SketechUp a Google Earth. V aplikaci Google Earth se 

zapne zobrazení terénu zaškrtnutím políčka Terén. 

• V aplikacii Google Earth se co nejvíce přiblížit místu, kde bude model umístěn.  

• V aplikaci SketchUp  se pomocí tlačítka Získat aktuální pohled vytvoří snímek 

terénu, který je zobrazován v aplikaci Google Earth. Tento snímek je v aplikaci 

SketchUp černobílý a je určen pouze pro účely umístění modelu. 
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• V aplikaci SketchUp lze pro umístění modelu použít nástroj Přesunout, a to i ke 

zvednutí nebo snížení svého modelu do pozice, která odpovídá terénu. Průběh 

terénu  zjistíme kliknutím na tlačítko Přepnout terén. 

• V aplikaci SketchUp se nastaví pohled shora a klikne se na tlačítko Umístit model. 

Pokud je model umístěn z aplikace SketchUp, může ho vidět pouze tvůrce. Má-li být 

model sdílen s ostatními, musí být vložen do Galerie 3D objektů.  

 

2.3.3 Shrnutí kapitoly 

 

 Podle mého názoru je ovládání aplikace Google SketchUp opravdu snadné. Lehce 

se dají vytvořit prostorová tělesa, v našem případě kužel. Texturování modelu skutečnými 

fotografiemi je však značně pracné a i přes maximální kompresi snímků velikost modelu 

narůstá, což výrazně zpomaluje manipulaci s modelem.  

 Při umístění modelu v aplikaci Google Earth je důležité zkontrolovat úroveň terénu, 

aby se model nezobrazil příliš nad nebo dokonce pod terénem.  

 Výsledný model byl umístěn do Galerie 3D objektů, byl schválen a zařazen do 

vrstvy Budovy 3D v aplikaci Google Earth.  
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3 NÁVRH ARCHEOLOGICKÉ DATABÁZE 

 

 Druhá část diplomové práce je věnována návrhu archeologické databáze, která byla 

nazvána „ArcheoBase.“ Jedná se o geografickou databázi nad geodaty. Podnět ke vzniku 

databáze vzešel od archeoložky Lindy Foster, která zpracovala souhrnnou nálezovou 

zprávu z objektu hradu Švihov pro NPÚ v Plzni. Dosavadní způsob uchovávání záznamů o 

provedených archeologických výzkumech a získaných nálezech je veden především 

„papírovou formou.“ Velké množství nálezů vztahujících se pouze k jednomu objektu bylo 

důvodem pro modernizaci a digitální způsob prezentace dat. 

 

3.1 Základní pojmy 

 

V této kapitole bude na úvod vysvětleno několik základních pojmů, které se dále 

vyskytují.  

• Databáze–je určitá uspořádaná množina informací (dat).V širším smyslu jsou 

součástí databáze i softwarové prostředky, které umožňují manipulaci s uloženými 

daty. Tento software se v české odborné literatuře nazývá systém řízení báze dat 

(SŘBD). 

• Geografická databáze–databáze obsahující geografická data.   

• Geodatabáze–je geografická databáze vytvořena v prostředí ArcGIS firmy ESRI. 

• ERA model–datový model; v angličtině „Entities, Relationships, Atributes model“. 

Entita je objekt reálného světa, atributy jsou vlastnosti entity. V modelu jsou 

zachyceny vztahy (relace) mezi entitami. 

• Relační vazby–zachycují vztahy mezi entitami, sleduje se tzv. kardinalita vazeb. 

Kardinalita vazby může být 1:1, 1:N, M:N.   

• Heslář–slovník hesel. Jedná se o rozšířený číselník o další atributy. 

 

Teoretické poznatky o geografických databázích, a jak postupovat při jejich návrhu, 

byly čerpány z [4]. 
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3.2 Použité podklady 

 

V oblasti památkové péče je využíváno několik databází, avšak ani jedna není 

zaměřena přímo na požadavky archeologů a ani jedna není geografickou databází. Jedná se 

například o systém Archiv spravující Archeologickou databázi Čech, Statní archeologický 

seznam ČR (SAS ČR) zaměřený na ochranu nejdůležitějších archeologických nalezišť a 

systém Demus pro dokumentaci a evidenci muzejních sbírek. Uvedené databáze nejsou 

mezi sebou propojené, přesto informace obsažené v nich jsou společné pro archeologickou 

činnost. 

 

3.2.1 Systém Archiv 

Archiv je databázová aplikace sloužící k vytváření a správě Archeologické databáze 

Čech (ADČ). Aplikace je vytvořena v prostředí MS Access a skládá se z tabulek pro 

ukládání údajů, z heslářů a vlastního programu ARCHIV, který slouží jako uživatelské 

rozhraní. 

Smyslem ADČ je poskytovat přehlednou informací  o terénních výzkumech a 

archeologických nálezech na území Čech. ADČ se zaměřuje především na tyto informace: 

• Zprávy o archeologické akci (termín bude vysvětlen později) 

• Záznamy o výzkumech prošlých evidencí PIAN (prostorová identifikace 

archeologických nálezů) 

Dále databáze obsahuje záznamy o výzkumech a nálezech před r. 1984, které  vznikly 

zpracováním nálezových zpráv z let 1919-1952 (tyto záznamy nebyly dosud systematicky 

utříděny) a záznamy jiných databázových souborů, například kartotéka odborné literatury 

pro území bývalého Východočeského kraje. Nevýhodou systému Archiv je jeho regionální 

zaměřenost.  

Správa ADČ probíhá tak, že archeologové vyplňují ke každé archeologické akci 

tiskopis–nálezovou zprávu. Ke konci určitého období jsou nálezové zprávy z institucí 

odeslány na centrální pracoviště (ARÚP), kde jsou údaje zadávány do databáze. 
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Obr.:3.1: Relace v databázi aplikace Archiv 3.0; zdroj [8].

 
 

Na obrázku 3.1 je zobrazený relační model systému Archiv v programu MS Access. 

Vše se odvíjí od tabulky AKCE , která se nachází uprostřed. Ta má své atributy jako číslo 

záznamu, kód, popis lokality, číslo katastrálního území, druh akce, rok provedení, 

okolnosti a mnoho dalších specifických atributů. Na tabulku akce se váží tabulky 

DAL_KAT (seznam všech katastrálních území, jejich číslo, zkratka, kód...), AUT_KAT 

(autor akce–obsahuje jméno vedoucího, instituci a kód), LITERATU (seznam literatury 

týkající se historických objektů a kulturních památek), NALZPAV (tabulka obsahuje 

informace o nálezové zprávě: kód, rok vytvoření, druh zpracování, instituci a další). Dále 

se na tabulku AKCE vážou tabulky PIAN a KOMPONEN. Tabulka PIAN obsahuje 

informace o prostorové identifikaci archeologického nálezu, především číslo mapového 

listu mapy ZM10. S tabulkou PIAN  je dvěma klíči provázána tabulka SOURAD (obsahuje 

souřadnice bodově lokalizovaných nálezů v systémech JTSK, S-42 a UTM). Tabulka 

KOMPONEN specifikuje hlavně areál akce, a kulturu a je na ni navázána pomocí dvou 

klíčů tabulka NALEZY (typ: předmět vs.objekt, specifikace, poznámka k nálezu, počet). 
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Na internetových stránkách ARÚP je uvedeno, že data z Archeologické databáze 

Čech lze studovat v prostředí GIS, a to v rámci vnitřní počítačové sítě ARÚP. K dispozici 

jsou aplikace v softwaru ArcGIS a Geomedia. Aplikace ArcGIS umožňuje výběr pomocí 

prostorových i věcných hledisek a tvorbu mapových sestav.  

Ve zjednodušené podobě lze ADČ prohlížet na mapovém serveru NPÚ 

(https://twist.up.npu.cz/ost/archeologie/sas/; přístup je ovšem podmíněn dohodou s NPÚ).   
 

Informace o aplikaci Archiv byly čerpány z [8]. 

 

3.2.2 Systém Demus 

Demus je počítačový systém pro dokumentaci a evidenci muzejních sbírek. Jedná 

se o rozsáhlou databázi, která řeší i způsob nabytí předmětů, přípravu zápůjček, výstav a 

publikací, konzervátorskou dokumentaci a další specifika. Textovou dokumentaci 

sbírkových předmětů lze doplnit obrázky, zvukem, videem. Demus je programová 

nadstavba nad MS Access  a je vytvářena Metodickým centrem pro informační technologie 

v muzejnictví (CITeM).   

Demus je členěn do samostatných oborových modulů [15]: 

• Evidence - vedení přírůstkové knihy, centrální inventář  

• Katalog - univerzální modul, jakékoliv sbírky 

• Fotoarchiv - dokumentární i umělecká fotografie 

• Výtvarné umění - volné i užité umění 

• Historie - kombinace muzejního a archivního zpracování 

• Archeologie 

• Botanika - včetně mykologie, algologie 

• Zoologie - obratlovci 

• Entomologie  

• Geologie - včetně mineralogie a paleontologie  

• KRP - konzervátorsko-restaurátorská (a prepárátorská) dokumentace 
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                        Obr.:3.2: Vztahy mezi moduly systému Demus; zdroj [15] 

Ústředním bodem archeologického modulu je Předmět (movitý archeologický 

nález). K bližšímu popisu předmětu a jeho zařazení slouží formuláře nazvané Sbírky, 

Objekty, Výzkumy, Komponenty, Lokality, Literatura, Adresář a mnoho dalších. 

Struktura záznamu lokality vychází ze Státního archeologického seznamu ČR 

(SAS), se kterým je Demus kompatibilní. Data lokalit je možné hromadně převzít ze SAS, 

upravit a přidávat vlastní.  Přestože se nejedená o geografickou  databázi, nabízí Demus 

možnost vzájemných přepočtů souřadnic zeměpisných (stupně), rovinných (kilometrová 

síť) a mapových (mm od okrajů mapy). Lze přidávat hraniční body lokality i v jiném 

souřadnicovém systému. Ze SAS jsou převzaty také hesláře týkající se kultury, aktivit, 

druhů objektů, areálů, zdrojů. Dále modul obsahuje hesláře z muzejních databází: výzdoby, 

úpravy, povrchy, kompletnost. Byly vytvořeny i nové slovníky, např.: názvy předmětů, 

materiály, techniky, povrchy, úpravy povrchů, barvy, rozměry, půdorysy, profily, části, ... 
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Obr.:3.3: Zjednodušené schéma modulu Archeologie; zdroj [15] 

 

3.2.3 Státní archeologický seznam ČR 

Cílem projektu Státní archeologický seznam ČR (SAS ČR) je vytvořit 

archeologickou mapu s informacemi o územích s archeologickými nálezy a soupis 

nejdůležitějších archeologických nalezišť. Rozdílnost oproti jiným projektům včetně 

systému Archiv je dána celostátním zaměřením. [9]. SAS ČR je databázová aplikace 

zpracovaná v prostředí databázového programu Corel Paradox 9.0 pro Windows. 

Základem SAS ČR je prostorové vymezení doposud rozpoznaných území 

s archeologickými nálezy (ÚAN) do mapových podkladů (ZM10). Zpracovatel  zakresluje 

do mapy rozsah území  na základě dostupných informací–přesnost vymezení se tak může 

různit podle kvality podkladů. Prostorové vymezení je dostupné i v digitální podobě ve 

formátu shapefile. Ve vrstvě GIS se znázornění projevuje jako polygon. 

Centrální databáze SAS ČR a digitální vrstva prostorových vymezení ÚAN je 

aktualizována s jednoroční periodicitou. 
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3.3 Konceptuální model databáze ArcheoBase 
 

 Požadavky na databázi byly konzultovány s archeoložkou Lindou Foster (NPÚ 

v Plzni), která popsala průběh archeologické akce následujícím způsobem. 

Archeologická akce je archeologický průzkum, který má vlastní prostorové 

vymezení, nálezové okolnosti (podnět akce), autora a dobu výzkumu. Při archeologické 

akci nastává většinou tato situace:  

• Akce probíhají v určité lokalitě či objektu na dané územněsprávní jednotce. 

• V rámci archeologické akce může být provedeno několik sond. 

• Sondy mohou být plošné, ale může se jednat i o vrty apod.  

• V jedné sondě jsou postupně odkrývány vrstvy. Vrstvy se odborně nazývají 

kontext. 

• Vrstvy v jedné sondě mohou být z různých historických období (kultury).  

• Nálezy jsou evidovány po těchto vrstvách.  

• Nálezy mohou být movité a nemovité. 

•  Nemovitý nález  většinou sám o sobě tvoří samostatný kontext. 

 

 

Obr.:3.4: Základní schéma 

 

Obrázek 3.4 ukazuje základní schéma databáze ArcheoBase. Tato základní 

architektura byla na požadavky Lindy Foster dále rozšířena tak, aby byla zaručena 
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kompatibilita mezi systémy Demus a Archiv. Především se jednalo o převzetí většiny 

heslářů.  

Pro databázi ArcheoBase byly ze systému Archiv využity hesláře týkající se akcí, 

druhu akcí a institucí provádějících archeologické akce. Hesláře byly použity proto, že tyto 

záznamy jsou archeologové povinni vyplňovat každý rok, a bude tedy možná konverze dat 

mezi databází ArcheoBase a ADČ. Dále byl převzat způsob zpracování literatury. Ze 

systému Demus byla převzata většina heslářů vztahujících se na movité nálezy. 

 

3.4 Logický model databáze ArcheoBase 

 

Byla použita tato jmenná konvence pro tabulky: Hesláře se skládají z prefixu 

Hesl_Název. Tabulky vztahující se k  výzkumu na objektu mají prefix O_Název. Tabulky 

obsahující rastrová data mají prefix Image_Název. Pojmenování relace se skládá z prefixu 

Rel_Název.   

V kapitole budou uvedeny výřezy ERA modelu, který je kompletně uveden 

v přílohách. 
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Na třídu Objekt se vážou tyto tabulky: 

• Hesl_Arealy-převzatý heslář, který charakterizuje typy areálů, na kterých 

se provádí archeologický výzkum. Vazba1:N. 

• O_Literatura-tabulka bude obsahovat literaturu vztahující se 

k příslušnému objektu. Vazba1:N. 

• Hesl_Katastr-seznam katastrálních území; heslář je spojen s Objektem 

vazbou M:N, protože objekt se může nacházet ve více katastrálních území 

a naopak. Katastry nejsou reprezentovány geometrickou složkou, protože 

není možné zaručit přesné určení katastru pomocí „select by location“. Je 

to z toho důvodu, že původní zaměřování sond se provádělo krokováním a 

jsou zde značné nepřesnosti.   

 

 

             Obr.:3.5: Rozšíření konceptuálního modelu-třída OBJEKT 
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Na třídu O_Akce se vážou následující tabulky: 

• Hesl_DruhAkce-upřesnění rozsahu a způsobu průzkumu. Vazba1:N. 

• Hesl_Instituce-heslář obsahuje seznam všech institucí, jež by mohly 

provádět archeologický výzkum. Vazba1:N. 

 

 

Obr.:3.6: Rozšíření konceptuálního modelu-třída AKCE 
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Na třídu Sonda se vážou tabulky: 

• Hesl_TypyDokumentace-jakým způsobem je odkrývání sondy 

dokumentováno (psaným textem, videozáznamem apod.). Způsobů 

dokumentací pro jednu sondu může být několik a obráceně jeden způsob 

dokumentace je využit u mnoha sond – vazba M:N.  

• Image_SondaKrebebDokumentace-tabulka pro rastrová data; Kresebná 

dokumentace zahrnuje profil či půdorys sondy a jiné náčrty. Vazba1:N. 

• Image_SondaFotografie-tabulka pro rastrová data, konkrétně fotografie. 

 

 

Obr.:3.7: Rozšíření konceptuálního modelu-třída SONDA 
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Na třídu O_Kontext se vážou tyto tabulky: 

• Hesl_Kultura-heslář představuje seznam všech archeologických kultur 

(časová období). Vazba1:N. 

• Image_KontextKresebDokumentace 

• Image_KontextFotografie 

 

 

Obr.:3.8: Rozšíření konceptuálního modelu-třída KONTEXT 
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Třída NemovNalez je ve vztahu s těmito tabulkami: 

• Hesl_DruhObjektu-heslář obsahující seznam nemovitých objektů, které se 

při archeologickém průzkumu mohou objevit. Vazba1:N. 

• Hesl_CharObjektu-bližší specifikace objektu pomocí různých přívlastků 

(např. dřevený, hospodářský, podzemní…). Vazba1:N. 

• Hesl_Kultura 

• Image_NemovNalezKresebDokumentace 

• Image_NemovNalezFotografie 

 

 

Obr.:3.9: Rozšíření konceptuálního modelu-třída Nemov. Nález 
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Na třídu MovNalez se vážou tyto tabulky: 

• Hesl_ZpracLit-obsahuje stavy zpracování literatury. Vazba1:N. 

• Hesl_ZpAkvizice-možné způsoby nabytí předmětu do vlastnictví. 

Vazba1:N. 

• Hesl_StavISO-stav předmětu, stupeň jeho poškození. Vazba1:N. 

• Hesl_SkupinyMat-materilály rozdělené do skupin. Vazba1:N. 

• Hesl_SkupinyFCE-zařazení nálezu do skupiny předmětů podle jejich účelu 

a použití. Vazba1:N. 

• O_Rozmery-do tabulky je možné doplnit nejrůznější rozměry předmětu, 

včetně hmotnosti. Vazba1:N. 

• Hesl_Profily-tvar profilového řezu předmětu (většinou nádoby). Vazba1:N. 

• Hesl_Casti-pokud je předmět rozbitý, lze z tohoto hesláře vybrat, o kterou 

část se jedná (dno, ucho…). Vazba1:N. 

• Hesl_DuvVyrazeni-vyjmenování důvodů pro vyřazení movitého nálezu. 

Vazba1:N. 

• Hesl_Predmety-velmi rozsáhlý heslář obsahující seznam všech 

historických předmětů. Vazba1:N. 

• O_Zpujcka-v případě zapůjčení lze zaznamenat objednatele, adresu, datum 

zapůjčení a vrácení a další. Vazba1:N. 

• Hesl_TypZapujcky-za jakým účelem je předmět zapůjčen (např. ošetření, 

prezentace…). Vazba1:N. 

• Hesl_Analyzy-odborné analýzy, kterým je předmět podroben. Vazba typu 

M:N. 

• Hesl_Materialy-seznam všech možných materiálů, ze kterých by předmět 

mohl být. Vazba typu M:N. 

• Hesl_Barvy-tabulka barev. Vazba typu M:N. 

• Hesl_MatOsetreni-tabulka obsahuje informace o tom, čím je jaký materiál 

nejvhodnější ošetřit. Vazba typu M:N. 

• Hesl_Doporuceni-doporučený způsob skladování (teplota a jiné 

podmínky). Vazba typu M:N. 
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• Hesl_Povrchy-tabulka s typy povrchů předmětů. Vazba typu M:N. 

• Hesl_Techniky-seznam technik, kterými mohl být  předmět vyroben. 

Vazba typu M:N. 

• Hesl_Vyzdoby-možnost výběru případné výzdoby předmětu (malovaná, 

plastická, na skle…). Vazba typu M:N. 

• Hesl_Upravy-seznam úprav, které na předmětu mohly být provedeny 

(broušení, glazování…). Vazba typu M:N. 

 

 

Obr.:3.10: Rozšíření konceptuálního modelu-třída Mov. Nález 

 

 Logický model rozšiřuje model konceptuální o geografické databázové typy, viz . 

[4]. Dále dochází k upřesnění databázové struktury tím, že se definují topologická pravidla.  
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3.3.1 Geografická reprezentace 

 V rámci geodatábáze byly vytvořeny dvě datové sady (datasety) s názvy Polohopis 

a Výzkum. Datasety obsahují tyto třídy prvků: 

• Polohopis 

Hranice_CR  (LinearRing) 

Kraje   (LinearRing) 

Obj_ObjektB   (Point) 

Obj_Polohopis (LinearRing) 

Obj_Voda  (LineString) 

Obj_VnitrKresba (LineString) 

• Výzkum 
Sonda   (LinearRing) 
Mov_nalez  (Point) 
Nemov_nalez  (LinearRing) 

 
3.3.2 Topologické vztahy 

Topologická pravidla umožňují modelovat prostorové vztahy mezi třídami prvků 

v datové sadě.  

Do databáze ArcheoBase nebyly zavedeny topologické vztahy, přestože by zavést 

samozřejmě šly. Například v datasetu Výzkum by šlo uplatnit pravidlo, že nálezy se musí 

nacházet uvnitř sondy. Po konzultaci s Lindou Foster bylo řečeno, že existují nálezy i 

mimo sondu, ale tyto skutečnosti by šly ošetřit pomocí topologických vyjímek.  

 Topologické vztahy tedy nebyly v ArcheoBase zatím řešeny a je to prostor pro další 

práci na databázi a její vylepšení. 

 

3.4 Fyzický model databáze ArcheoBase 

 

Fyzický model databáze ArcheoBase je prezentován výsledným ERA modelem. 

Obrázek modelu je ovšem velmi rozsáhlý, a proto je uveden v přílohách.  

Pro vytvoření geodatabáze byl použit ArcCatalog, jako jeden z nástrojů komerčního 

softwaru ArcGIS od firmy ESRI. 

Databáze je součástí přiloženého CD. 
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4 ZÁVĚR 

 

Úkoly, které byly kladeny v rámci této diplomové práce, byly podle mého názoru 

splněny.  

 Při tvorbě digitálního modelu bylo původně zamýšleno použití fotogrammetrické 

metody stereovyhodnocení v programu Erdas Imagine. To se ukázalo jako nemožné, 

protože program Erdas Imagine není navržen pro pozemní fotogrammetrii. 

Fotogrammetricky pak byla vyhodnocena kaple, přesněji její interiér, použitím průsekové 

metody s využitím softwaru RolleiMetric CDW a MicroStation. Model hradu byl vytvořen 

pragramem Google SketchUp a umístěn v aplikaci Google Eatrh. Model byl schválen a 

zařazen do vrstvy Budov 3D. Model bude v nejbližší době umístěn na oficiální internetové 

stránky vodního hradu Švihov. 

Všechny použité přístupy při tvorbě modelů byly zhodnoceny, vyzdviženy jejich 

výhody a naopak popsány nedostatky a problémy při tvorbě prostorového modelu. 

V rámci diplomové práce byla vytvořena archeologická geodatabáze ArcheoBase, 

která splňuje požadavky zadání. Tato databáze přináší archeologům celou řadu nových 

funkcí, které mohou být uplatněny v praktickém použití. Jedná se například o geografické 

analýzy typu shlukových analýz, kdy budeme hledat místa s nejčastějšími nálezy předmětů 

určitého kulturního období napříč veškerými výzkumy z dané lokality. Při realizaci pro 

celou ČR si dokáži například představit mapování pohybu kmenů při „stěhování národů“ a 

jiné zajímavé analýzy. 

Pro hrad Švihov by mohla být přínosná geografická reprezentace nemovitých 

nálezů formou polygonů. Nemovité nálezy bývají odhalovány po částech a při kompletním 

zobrazení těchto úseků by bylo možné odhalit průběh původních staveb ukrytých 

v podzemí. 

Jedná se o návrh, který byl testován jen na cvičných datech, kde se databáze 

ukázala jako funkční, ale je možné, že se databáze po konfrontaci se skutečnými daty bude 

muset doladit.  
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Přehled zkratek 

ADČ–Archeologická databáze Čech 

ARÚP–Archeologický ústav v Praze 

CAD–„Computer Aided Design“ (2D a 3D počítačové projektování) 

CCD–„Charge-Coupled Device” (zařízení s vázanými náboji) 

CDW–„Close-Range Digital Workstation“ (fotogrammetrický software) 

CITeM–Centrum pro informační technologie v muzejnictví 

ČVUT–České vysoké učení technické 

DEM–„Digital Elevation Model“ (digitální výškový model)  

DMR–Digitální model reliéfu 

DPZ–Dálkový průzkum Země 

ERA model–„Entities, Relationship and Atributes“ model (model zobrazující entity s jejich 

atributy a vztahy mezi nimi) 

FAV–Fakulta aplikovaných věd 

GPS–„Global Position System“ (globální polohový systém) 

GIS–Geografické informační systémy  

LCD–„Liquid Crystal Display“ (displej z tekutých krystalů) 

NPÚ–Národní památkový ústav 

PCMCIA–„Personal Computer Memory Card International Association“ (rozšiřující slot)  

PIAN–Prostorová identifikace archeologických nálezů 

PPBP–Podrobné polohové bodové pole 

RGB–„Red, Green, Blue“ (barevný model) 

RTK–„Real Time Kinematic“ (metoda GPS) 

SAS ČR–Státní archeologický seznam ČR 

S-JTSK–Systém jednotně trigonometrické sítě katastrální 

S-42–souřadnicový systém používaný pro vojenské mapy z r. 1942 

TIN–„Triangulated Irregular Network“  (nepravidelná trojúhelníková síť) 

UTM–„Universal Transversal Mercartor“ (kartografické zobrazení) 

ÚAN–Území s archeologickými nálezy 
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WGS 84–„Word Geodetic System“ (referenční systém pro GPS) z r. 1984 

ZČU–Západočeská univerzita v Plzni 

ZM10–Základní mapa České republiky 1:10 000 
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Příloha: Struktura přiloženého CD 
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Příloha: ERA model geodatabáze ArcheoBase 
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