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Abstrakt 

Tato práce popisuje metodický postup tvorby digitálního modelu ve formátu DXF a jeho ulo-

žení do prostorové databáze ESRI.  V práci je popsán postup geodetického zaměření objektu 

a tvorby 3D modelu ze získaných dat v programech AutoCAD 2010, Rhinoceros 3D, ver. 4.0 a 

SketchUp, ver. 6.4. Dále tato práce zkoumá přenos dat mezi CAD a GIS aplikacemi. Dalším 

tématem je statistika pro posouzení přesnosti bezhranolového dálkoměru totální stanice 

Topcon GPT-7001 v polních podmínkách.  
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Abstract 

This thesis describes a process of creation of a 3D model of a building in DXF file format and 

loading of this model in an ESRI geographical database. There is described a land-surveying 

process and creation of the model out of the gained data in programs AutoCAD 2010, Rhino-

ceros 3D, v.4.0 and SketchUp, v.6.4. Next subject is an investigation of data transfer between 

CAD and GIS applications. Last theme is statistics for precision testing of a Topcon GPT-7001 

total station non-prism rangefinder in field conditions. 
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1 Úvod 

V dnešní době masivního rozšíření výpočetní techniky se stále rozšiřuje i oblast dat uchová-

vaných v digitální podobě. Nejinak je tomu i v případě geografických dat, tzv. geodat. Jen 

v tomto akademickém roce bylo v oddělení geomatiky KMA FAV tématu získávání, skladová-

ní a využití geodat v digitální podobě věnováno několik bakalářských, diplomových a jedna 

disertační práce. To poukazuje na význam i aktuálnost této stále se rozvíjející oblasti. 

Inspirací pro tuto bakalářskou práci se stal projekt řešený letos několika diplomanty. Jedná 

se o návrh rozšíření systému pro evidenci památkově chráněného majetku ČR paGIS. Zabývá 

se možnostmi evidovat kromě nemovitého majetku i majetek movitý, tedy mobiliář. Dosud 

jsou totiž nejmenšími evidovanými jednotkami v databázi parcely chráněných objektů, což 

bývá zejména v případě hradů a zámků s početným mobiliářem nedostačující. Údaje o veške-

rém mobiliáři by tak mohly být uchovávány v databázi včetně příslušných trojrozměrných 

lokalizačních i geometrických atributů.  Obsah by mohl být snadno vizualizován, ale také by 

v něm bylo možné vybírat prvky pomocí příslušných prostorových a atributových dotazů, jak 

je to v GIS aplikacích běžné. Návrhem a tvorbou databáze se ve své práci [LUNA09] zabýval 

Bc. T. Luňák, sběr dat za použití pozemní fotogrammetrie a laserscanningu řešily Bc. B. Ko-

pejtková [KOPE09] a Bc. M. Hrádková [HRAD09].  

Cílem této práce bylo popsat celý sled činností směřujících od prvotní rekognoskace objektu 

v terénu k uložení jeho hotového modelu do databáze. Zvláštní důraz byl kladen na možnosti 

přenosu dat mezi programy používanými v jednotlivých fázích tohoto procesu. Jako modelo-

vý objekt byla pro práci zvolena budova FEL především pro svoji snadnou dostupnost 

v areálu ZČU.  

V první části práce je popsána veškerá příprava a provedené polní práce. Další část se zabývá 

CAD programy a formátem DXF. Je zde stručně popsán postup tvorby modelu v třech růz-

ných CAD aplikacích, včetně možnosti importu seznamu souřadnic zaměřených bodů do 

těchto programů. Třetí část práce se zabývá převodem dat mezi CAD a GIS programy, kon-

krétně popisuje postup uložení vytvořeného modelu ve formátu DXF do GIS databáze. 

V poslední kapitole je statisticky rozebrána spolehlivost bezhranolového dálkoměru v přístro-

ji Topcon GPT 7001, který byl použit pro tachymetrické zaměření budovy FEL. 
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2 Přípravné práce a sběr dat 

Tato kapitola se věnuje všem provedeným přípravným pracím a následnému zaměření ob-

jektu totální stanicí Topcon GPT-7001. Je zde popsán postup zpracování a vyrovnání namě-

řených dat; závěr kapitoly se potom věnuje pořízení snímků pro vytvoření textur na stěnách 

modelu. V celé kapitole je čerpáno převážně z [CADA07] 

2.1 Příprava bodového pole 

Pro tvorbu trojrozměrného modelu budovy FEL bylo nejprve potřeba znát rozměry a polohu 

zaměřovaného objektu.  V úvahu připadalo několik možností. Jednou možností byla metoda 

konstrukčních oměrných, která by byla vhodná vzhledem k pravoúhlému charakteru celé 

stavby. Problém by však byl u měření výšky, která by se musela získat jinou měřickou meto-

dou. Použitelná by byla i metoda pozemní stereofotogrammetrie, která by ale připadala v 

úvahu spíše pro zaměření složitějších objektů, či při potřebě polohového určení většího po-

čtu bodů na budově. 

 

Obr. 1: Pohled na budovu FEL z jižní strany, kde se nachází parkoviště. 

 

Obr. 2: Pohled na budovu FEL ze severní strany, směrem od budovy FAV. 
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Po zvážení všech možností bylo rozhodnuto o značné generalizaci tvaru budovy na jed-

noduché trojrozměrné objekty a zaměření těchto objektů tachymetricky. Kvůli špatné do-

stupnosti některých bodů (na střeše a stěnách budov) byl použita totální stanice 

s bezhranolovým laserovým dálkoměrem Topcon 7000.  

 

 

2.1.1 Výběr a stabilizace bodů 

Univerzitní areál ZČU na Borech je často využíván k praktické výuce předmětů Geodézie 1 

a 2, proto je zde hustá síť stabilizovaných bodů zaměřených různými geodetickými metoda-

mi. Pro účely polohového zaměření budovy FEL se nabízely dva polygony vedené poblíž bu-

dovy FEL značené 100x a 400x. Tyto polygony byly vytyčeny na jaře 2008 metodou trojpod-

stavcové soupravy v rámci předmětu GEN2. Body polygonů byly stabilizovány ve většině pří-

padů geodetickými hřeby v asfaltu či betonových obrubnících (viz místopisy PBPP).  

Z výše zmíněných polygonů bylo nakonec možné použít pouze 400x. V zápisníku polygonu 

100x nebyly uvedeny výšky cíle, přestože byly měřeny šikmé délky. Tento zápisník byl tedy 

nepoužitelný. Polygon 400x je polygonem oboustranně připojeným a oboustranně oriento-

vaným. Navíc byly při měření polygonu měřeny směry na viditelné TB i z jednotlivých bodů 

polygonu; tyto posloužily pro přesnější vyrovnání metodou nejmenších čtverců v programu 

Kokeš (viz. kapitola 2.2). 

Pro tachymetrické měření podrobných bodů na budově bylo celkem použito šest stanovisek. 

Z nich byly čtyři stabilizované geodetickým hřebem a dvě přirozeným způsobem na litinovém 

poklopu. Celkem bylo měřením a následným vyrovnáním sítě polohově určeno šest stabilizo-

vaných stanovisek v areálu ZČU, ke kterým byly vyhotoveny místopisné údaje (viz. kap. 3.3).  

Tato stanoviska mohou být dále používána při praktické části výuky předmětu Geodézie.  

 

 



 

2.1.2 Zhuštění sítě 

Kokeš 

Síť stanovisek určená polygonem 400x 

body byly již stabilizovány geodetickým hřebem, chybě

Body byly tedy zapojeny do kratší

Vzniklá síť stanovisek byla následně vyrovnána 

Zde byla metodou nejmenších čtverců

ných měření. Průměrná polohová chyba stanovisek se

do vyrovnání zmenšila ze 47,8

stanovisek pro tachymetrické měře

do vnitřního nádvoří budovy. Kvůli částem budovy, které toto stanovisko obklopovaly, neb

lo možné odsud zaměřit žádnou orientaci

stanoviska 4004. Byl pouze dočasně stabilizován vrypem v

ce a signalizován geodetickou barvou.

celou budovu pro následné tachymetrické měření. 

Obr.

10 

sítě a vyrovnání metodou MNČ v

polygonem 400x  byla ještě zhuštěna o dva body –

stabilizovány geodetickým hřebem, chybělo ale jejich přesné polohové určení. 

kratšího PP mezi dvěma již existujícími stanovisky (viz

byla následně vyrovnána s využitím všech měření v

metodou nejmenších čtverců určena poloha bodů sítě na základě všech proved

Průměrná polohová chyba stanovisek se po přidání dat z nově zaměřeného PP

zmenšila ze 47,8 mm (pro polygon 400x) na 32,8 mm.  Nakonec 

stanovisek pro tachymetrické měření ještě doplněna o bod 5001. Ten byl 

do vnitřního nádvoří budovy. Kvůli částem budovy, které toto stanovisko obklopovaly, neb

lo možné odsud zaměřit žádnou orientaci. Bod byl tedy polohově určen pouze měřením ze 

ze dočasně stabilizován vrypem v betonovém víku poklopu kanaliz

ce a signalizován geodetickou barvou. Po tomto zhuštění pokrývala síť stanovisek dostatečně 

pro následné tachymetrické měření.  

Obr. 3:  Bodové pole v okolí budovy FEL 

metodou MNČ v programu 

– 4003 a 1003. Oba 

jejich přesné polohové určení. 

ěma již existujícími stanovisky (viz. Obr. 3). 

využitím všech měření v programu Kokeš. 

určena poloha bodů sítě na základě všech provede-

po přidání dat z nově zaměřeného PP 

Nakonec musela být síť 

5001. Ten byl vytyčen jako rajón 

do vnitřního nádvoří budovy. Kvůli částem budovy, které toto stanovisko obklopovaly, neby-

. Bod byl tedy polohově určen pouze měřením ze 

betonovém víku poklopu kanaliza-

síť stanovisek dostatečně 
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2.1.3 Získané souřadnice 

Ke všem nově zaměřeným stanoviskům byly měřením a následným zpracováním 

v programu Kokeš získány jak vyrovnané souřadnice v systému JTSK, tak i trigonometricky 

získané nadmořské výšky v systému BPV. Tyto informace jsou obsaženy v geodetických úda-

jích o PBPP v příloze této práce. Zároveň je v přiložených GÚ obsažen i popis stabilizace a 

určení bodu a místopisný náčrt.  

2.2 Vlastní zaměření budovy FEL 

Jak bylo zmíněno výše, objekt budovy FEL byl zjednodušen na dílčí trojrozměrné geometrické 

tvary, jejichž poloha a rozměry byly následně předmětem měření.  Tomu se bude věnovat 

následující kapitola. 

2.2.1  Zjednodušení tvaru budovy 

Zaměřovaná budova je se svými svislými stěnami a téměř výhradně pravoúhlými rohy velice 

jednoduše nahraditelná základními geometrickými tvary. Konkrétní tvary vhodné pro gene-

ralizaci je ale kvůli členitosti budovy obtížné určit pozemním pozorováním. Při něm totiž po-

zorovateli unikají polohové vztahy mezi dílčími objekty. Ani běžně dostupné ortofotomapy se 

neukázaly příliš vhodné kvůli své malé podrobnosti a absenci třetího rozměru, tedy nadmoř-

ské výšky. Z těchto snímků nebylo patrné, jaké jsou výškové vztahy mezi jednotlivými částmi 

budovy. Bez toho bylo ale obtížné udělat si představu o celkovém tvaru objektu. Řešením 

tohoto by bylo vyhodnocení letecké stereofotogrammetrické snímkové dvojice, kdy bychom 

mohli získat přímo digitální model povrchu. To by byl ale pro pouhé zmapování situace jistě 

příliš náročný proces. Nejjednodušší se nakonec ukázala observace objektu z vyšších pater 

okolních budov i z vyšších pater budovy samotné. Díky těmto pozorováním bylo možné získat 

dobrý přehled o uspořádání jednotlivých částí budovy a také o jejich relativních výškách. 

S těmito poznatky bylo potom navrženo takové zjednodušení, aby byl tvar budovy vyjádřen 

co nejmenším bodů a spojnic při zachování jejího celkového rázu. 
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Tvary použité v modelu 

Pro tvorbu modelu stačilo využít 3 tvary: Čtyřboký hranol, pětiboký hranol a pravidelný čtyř-

boký komolý jehlan.  Většina budov je vyjádřena čtyřbokými hranoly s obdélníkovou podsta-

vou. Střechy tří poslucháren EP jsou zastoupeny komolými jehlany a vchodová aula budovy 

FEL je tvořena nepravidelným pětibokým hranolem. Toto zjednodušení sice zanedbává určité 

detaily budovy, to je ale v souladu s určením modelu pro demonstraci jeho tvorby. Zároveň 

zůstává zachována rozpoznatelnost budovy podle jejích charakteristických rysů. 

 

2.2.2  Zaměření bodů na budově 

Již před vlastním měřením byl, díky výše popsaným přípravným pracím, rozmyšlený koncept 

rozkladu budovy na geometrické tvary. S tímto předpokladem bylo možné minimalizovat 

nutný počet zaměřovaných bodů podle příslušných geometrických tvarů. Při měření byly 

upřednostňovány body dostupné pro figuranta, u kterých bylo možné měřit vzdálenost odra-

zem od hranolu. Většinou tedy byly měřeny 3 rohy dolní podstavy a z horní podstavy postači-

lo zaměřit jeden roh pro určení výšky tělesa. Pokud se ale vyskytla možnost, byl v horní i dol-

ní podstavě zaměřen maximální počet rohů; výška tělesa pak byla vypočtena aritmetickým 

průměrem z výsledků jednotlivých měření. 

Značení rohových bodů 

Při měření byly podrobné body polohopisu body ukládány v jediné číselné řadě. Při násled-

ném zpracování byly ale tyto body označeny tak, aby z označení jasně plynula poloha bodu 

v rámci modelu. Ve vektorovém editoru Inkscape byl vytvořen přibližný náčrtek půdorysů 

jednotlivých objektů. Celkem 14 objektů bylo následně označeno písmeny A-M. Kód každého 

podrobného bodu byl pak dvou- až trojmístný. První jeden až dva znaky byly tvořeny kódem 

budovy; jednoduchý znak označoval příslušnost bodu k dolní podstavě, body v horní podsta-

vě byly značeny s dojitým písmenem budovy na počátku. Po označení budovy následuje 

umístění bodu v objektu. To je určeno číslem s hodnotou 1-4, číslování bylo prováděno od 

severozápadního rohu objektu ve smyslu otáčení hodinových ručiček. Přehledně je značení 

bodů demonstrováno na obr. 4. 



 

Obr. 4: Označení dílčích objektů a kódy rohových bodů

2.2.3 Získání dat pro porovnání přesnosti dálkoměru

Vedlejším úkolem mé práce bylo i vyhodnocení přesnosti

koměru v přístroji Topcon 7000

řovaných bodů budovy, které byly dosažitelné pro figuranta s

měřena šikmá délka na daný 

bezhranolovým měřením. Tak 

nocení přesnosti dálkoměru v

2.2.4 Zpracování naměřených dat

Exportovaný zápisník z totální stanice

tu VYK. Zároveň byly do programu

formátu STX. V načteném zápisníku

tila se operace Tachymetr dávkou

tachymetrickou metodou, přičemž využív

Po provedení operace Tachymetr dávkou

v programu Kokeš realizovat funkcí 

základě znalostí souřadnic tří zbývajících rohů. Data se však neukázala být topologicky čistá 

například dva objekty, které spolu měly bezprostředně sousedit, se nedotýkaly ve společných 

bodech, či se naopak jejich půdorys překrýval. Tyto nepřesnosti se ale pohybovaly maximá

ně v řádech jednotek centimetrů, což odpovídalo použitým měřickým metodám. 

přesnosti byly napraveny odsunem souřadnic jednotlivých bodů.
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Označení dílčích objektů a kódy rohových bodů 

Získání dat pro porovnání přesnosti dálkoměru 

Vedlejším úkolem mé práce bylo i vyhodnocení přesnosti bezhranolového laserového dá

přístroji Topcon 7000 v polních podmínkách. To bylo realizováno

bodů budovy, které byly dosažitelné pro figuranta s výtyčkou. U těchto bodů

 bod vždy nejprve odrazem od hranolu na výtyčce 

bezhranolovým měřením. Tak bylo možné spolu s potřebnými daty získa

 těchto specifických podmínkách.  

Zpracování naměřených dat 

totální stanice Topcon 7000 byl načten do programu Kokeš

do programu načteny souřadnice bodů vyrovnaného bodového pole

zápisníku se následně označily body použité jako orientace a spu

achymetr dávkou. Program tak vypočetl polohu všech bod

, přičemž využíval již dříve získané souřadnice stanovisek

achymetr dávkou stačilo dopočíst souřadnice chybějících rohů. To lze 

programu Kokeš realizovat funkcí Dům. Tato funkce doplní čtvrtý roh pravoúhlé budovy na 

základě znalostí souřadnic tří zbývajících rohů. Data se však neukázala být topologicky čistá 

například dva objekty, které spolu měly bezprostředně sousedit, se nedotýkaly ve společných 

naopak jejich půdorys překrýval. Tyto nepřesnosti se ale pohybovaly maximá

řádech jednotek centimetrů, což odpovídalo použitým měřickým metodám. 

přesnosti byly napraveny odsunem souřadnic jednotlivých bodů. 

 

 

bezhranolového laserového dál-

bylo realizováno u takových zamě-

. U těchto bodů byla 

na výtyčce a následně 

potřebnými daty získat i data pro vyhod-

byl načten do programu Kokeš ve formá-

vyrovnaného bodového pole ve 

použité jako orientace a spus-

všech bodů zaměřených 

souřadnice stanovisek.   

stačilo dopočíst souřadnice chybějících rohů. To lze 

Tato funkce doplní čtvrtý roh pravoúhlé budovy na 

základě znalostí souřadnic tří zbývajících rohů. Data se však neukázala být topologicky čistá – 

například dva objekty, které spolu měly bezprostředně sousedit, se nedotýkaly ve společných 

naopak jejich půdorys překrýval. Tyto nepřesnosti se ale pohybovaly maximál-

řádech jednotek centimetrů, což odpovídalo použitým měřickým metodám. Tyto ne-
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Výše popsaným postupem byly získány souřadnice všech rohů dílčích objektů včetně nad-

mořské výšky. Ta byla pro základnu každého objektu určena jako nadmořská výška jeho 

nejníže položeného rohu, resp. průniku budovy s terénem v tomto rohu. Aby se dala zjistit i 

výška objektů, byly měřeny úhly a šikmé délky i na rohy na horních podstavách (střechách) 

objektů. Pro každý objekt byl zaměřen minimálně jeden roh horní podstavy, ve většině pří-

padů ale bylo měřeno rohů více. Zprůměrováním hodnot nadmořské výšky jednotlivých rohů 

horní podstavy byla získána nadmořská výška horní podstavy. Odečtením nadmořské výšky 

dolní podstavy následně vznikla výška objektu. 

 

Obr. 5: Body reprezentující rohy všech objektů modelu. 

Ve výsledném seznamu souřadnic vbodymodelu.stx jsou souhrnně uvedeny souřadnice všech 

bodů dílčích objektů. Nadmořské výšky vyrovnané podle výše uvedeného postupu pro dolní i 

horní podstavu hranolu jsou v tomto seznamu přiřazeny všem bodům dolní, resp. horní pod-

stavy. To znamená, že v této fázi se již nejedná o zaměřený objekt, u kterého měl každý roh 

podstavy jinou výšku. Při měření sice byla zjišťována nadmořská výška průniku zdiva teré-

nem, pro model ale postačí použít nejníže položený bod jako základnu, protože při umístění 

modelu např. do DMT se budova opět „ponoří“ do terénu, tak, jak ji vidíme ve skutečnosti. 

Rozmístění jednotlivých bodů je patrné z Obr. 5. 
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Nakonec byl pro lepší přehled vytvořen výkres, ve kterém byly body pospojovány tak, aby 

ukazovaly půdorysy jednotlivých dílčích objektů modelu. To značně zlepšilo čitelnost shluku 

bodů, ve kterém se dá bez výkresu orientovat pouze podle systematického značení bodů. 

Vzhled výkresu demonstruje Obr. 6. 

 

Obr. 6: Propojené body v rámci stejných objektů. 

2.3 Pořízení snímků pro texturu modelu 

2.3.1 Použité vybavení 

Pro fotografování fasády bylo použito digitálního fotoaparátu.  Přednostmi digitální fotogra-

fie jsou především jednoduchá manipulace a možnost pořízení většího množství snímků, 

z nichž jsou pak vybrány ty nejvhodnější. To poslední je úzce spojeno s nízkými náklady na 

pořízení digitální fotografie. Také vzhledem k potřebě mít obrazová data v digitální podobě, 

se oproti klasické fotografii ušetří mezikrok skenování negativů. [PAVE03] 

Z digitálních fotoaparátů je možno vybírat v několika kategoriích.  Nejlevnější typ digitálních 

fotoaparátu jsou univerzální kompaktní fotoaparáty. Ty často nabízejí proměnlivou optickou 

vzdálenost při použití jediného zabudovaného objektivu. U těchto aparátů by se ale dalo 

předpokládat větší zkreslení způsobené jak různými vadami optické soustavy, tak poměrně 



16 
 

malými rozměry optického senzoru pro zaznamenání dopadajícího světla. V prvním případě 

jde často o tzv. nekvalitní kresbu objektivu, což má za následek splývání drobnějších objektů 

v jeden celek. Kvůli malým rozměrům senzoru je pak výraznější tzv. digitální šum.[PIHA08] 

Naopak nejvyšší kvality, co se týče optické věrnosti snímků, bychom mohli dosáhnout pomo-

cí fotogrammetrické komory pro pozemní fotogrammetrii. Ta se používá v kombinaci 

s objektivy s pevným ohniskem, u kterých je zpracována mapa zkreslení. Díky této mapě je 

pak možné vady optické soustavy zcela odstranit v procesu druhotného zpracování rastru. 

Protože snímky nebyly použity pro fotogrammetrické vyhodnocení, nebyla třeba přesnost 

digitální fotogrammetrické komory. Polohovým určením bodů metodou pozemní fotogram-

metrie se navíc ve své práci zabývala již Bc. B. Kopejtková [KOPE09]. Použita byla tedy digi-

tální zrcadlovka, konkrétně model Canon 30D v kombinaci s objektivem Exakta s ohniskovou 

vzdáleností 28mm (viz. Obr. 7). Používáním prověřený objektiv s pevnou ohniskovou vzdále-

ností a fotoaparát s čipem velikosti APS (15x23mm) zajišťovaly dostatečnou obrazovou kvali-

tu rastrů pro tvorbu textury.  

 

 

 

Obr. 7: Digitální fotoaparát Canon EOS 30D a objektiv Exakta 28/2,8 
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2.3.2 Podmínky pro pořízení snímků 

Pro vlastní fotografování není vhodné přímé slunce. To vytváří nežádoucí kontrasty mezi 

osvětlenými a zastíněnými plochami budovy charakteristické pro dané denní období. Naopak 

model by měl působit jako rovnoměrně osvětlený. Proto je vhodné fotografovat při světle 

rozptýleném oblačností. [PAVE03] Fotografie pro tuto práci byly pořizovány za polojasné 

oblohy při dostatečném nepřímém osvětlení rozptýleným slunečním zářením. Fotit by bylo 

možné i za hustější oblačnosti, pokud by ale výrazně klesla hladina osvětlení, bylo by pravdě-

podobně nutné fotoaparát používat se stativem. 

2.3.3 Postup pořízení snímků 

Cílem fotografování je získat rastry pro textury všech stěn dílčích objektů tvořících model. To 

znamená mít pro každou stěnu takový rastr, na kterém je celá zachycena v souvislém zobra-

zení. Tento rastr bývá navíc ještě zkreslen. Nejvíce zřetelné bývá na první pohled zkreslení 

perspektivou, viditelná bývá také tzv. distorze, tedy soudkovité zkreslení.  Tyto druhy zkres-

lení jsou ale snadno napravitelné vhodnou transformací v rámci druhotného zpracování 

(postprocessingu). 

Alternativou pro ušetření práce s transformací by bylo použití tzv. tilt-shift objektivu 

(tilt=náklon; shift=posun), někdy také označovaného jako perspective control objektiv.  Tyto 

speciální objektivy se vyrábí právě pro fotografování architektury ze země s výsledkem za-

chování rovnoběžných a kolmých linií. Jejich konstrukce umožňuje natáčení a posun objekti-

vu podél svislé osy. Tak zůstává zachována rovnoběžnost fotografované roviny a roviny filmu 

či senzoru, čímž je odstraněno perspektivní zkreslení. V praxi to vypadá tak, že se fotoaparát 

umístí na stativ. Celý fotografovaný objekt se při tom musí na šířku vejít do hledáčku. Aparát 

se urovná tak, aby záměrná osa byla ve vodorovné rovině, kolmo k fotografovanému objek-

tu. V této poloze se aparát zafixuje.  Následně je posunem objektivu možné odstranit nežá-

doucí sbíhavost svislých linií. Protože přesnost posunu nelze kontrolovat jinak než pohledem, 

lze u některých aparátů nahradit klasickou matnici matnicí s mřížkou. V té je pak možné lépe 

poznat, zda je skutečně zachována vzájemná kolmost linií. [SHEE97] 



 

Obr. 8: Různé možnosti fotografování budovy. 

naklonění obrazové roviny způsobí změnu perspektivy; c) posunem objektiv

Použití tilt-shift objektivu by bylo jistě užitečné při větším rozsahu práce, kdy by 

ušetřit mnoho času stráveného postprocessingem. Při daném rozsahu ale nepředstavovala 

transformace rastrů v PC velký problé

2.3.4 Zpracování snímků na PC

Pro zpracování rastrových souborů lze použít 

na trhu. Mezi ty nejznámější patří například Adobe Photoshop, Corel Photopaint

S těmito editory lze upravit základní vlastnosti

vlastnostech žádný výrazně neodlišoval od ostatních; 

podání modelu. Následně většina lepších rastrových 

vat. Bohužel se ale obvykle 

transformačního klíče. Spíše jde o transformaci způsobem postupného roztahování či kosení 

hran pomocí tahů myší. Pokud by byla potřeba přesná transformace (např. bychom znali 

přesné souřadnice rohů fotog

ve své diplomové práci [KREJ04] ukazuje možnosti aplikace kolineární transformace pomocí 

vlícovacích bodů v programu Topol.

V této práci byl problém aplikace rastrů na model řešen spíše okrajově

Luňáka v [LUNA09] totiž nepočítá s

věnuje diplomová práce Bc. J.

vy FEL v rámci doplnění 3D modelu areálu ZČU na Borech

v ESRI databázi. Rastry byly tedy v

to u modelu vyhotoveného v

formaci přímo na model. Nejedná se sice o e
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: Různé možnosti fotografování budovy. a) urovnaný aparát nezachytí celou budovu; b) 

naklonění obrazové roviny způsobí změnu perspektivy; c) posunem objektiv

zkreslení perspektivou. 

objektivu by bylo jistě užitečné při větším rozsahu práce, kdy by 

mnoho času stráveného postprocessingem. Při daném rozsahu ale nepředstavovala 

PC velký problém. 

Zpracování snímků na PC 

Pro zpracování rastrových souborů lze použít některý z mnoha rastrových editorů 

Mezi ty nejznámější patří například Adobe Photoshop, Corel Photopaint

těmito editory lze upravit základní vlastnosti, jako kontrast a jas snímků tak, aby se v

vlastnostech žádný výrazně neodlišoval od ostatních; to by působilo rušivě ve výsledném 

většina lepších rastrových editorů umožňuje snímky i transform

 nejedná o přesnou transformaci pomocí vlícovacích bodů či 

transformačního klíče. Spíše jde o transformaci způsobem postupného roztahování či kosení 

Pokud by byla potřeba přesná transformace (např. bychom znali 

přesné souřadnice rohů fotografované stěny), bylo by možné využít postup 

[KREJ04] ukazuje možnosti aplikace kolineární transformace pomocí 

programu Topol. 

této práci byl problém aplikace rastrů na model řešen spíše okrajově

nepočítá s importem rastrů. Vizualizaci 3D geografických 

J. Fikejze [FIKE09], kde je vytvořen velice podrobný model bud

rámci doplnění 3D modelu areálu ZČU na Borech právě z prostorových dat uložených 

. Rastry byly tedy v rámci této bakalářské práce použity pouze ilustrativně, a 

v programu SketchUp, který umožňuje jejich projektivní tran

Nejedná se sice o exaktně zadanou transformaci

 

a) urovnaný aparát nezachytí celou budovu; b) 

naklonění obrazové roviny způsobí změnu perspektivy; c) posunem objektivu odstraníme 

objektivu by bylo jistě užitečné při větším rozsahu práce, kdy by bylo možné 

mnoho času stráveného postprocessingem. Při daném rozsahu ale nepředstavovala 

rastrových editorů nabízených 

Mezi ty nejznámější patří například Adobe Photoshop, Corel Photopaint či GIMP. 

tak, aby se v těchto 

působilo rušivě ve výsledném 

možňuje snímky i transformo-

ná o přesnou transformaci pomocí vlícovacích bodů či 

transformačního klíče. Spíše jde o transformaci způsobem postupného roztahování či kosení 

Pokud by byla potřeba přesná transformace (např. bychom znali 

rafované stěny), bylo by možné využít postup M. Krejného. Ten 

[KREJ04] ukazuje možnosti aplikace kolineární transformace pomocí 

této práci byl problém aplikace rastrů na model řešen spíše okrajově. Geodatabáze T. 

geografických dat se zase 

vořen velice podrobný model budo-

prostorových dat uložených 

práce použity pouze ilustrativně, a 

který umožňuje jejich projektivní trans-

xaktně zadanou transformaci, přesto jde o zají-
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mavou možnost, jak aplikovat textury rychle a jednoduše, pouze pomocí vizuální kontroly 

(viz. Obr. 11). Více o postupu je uvedeno v kapitole 8.3.2. 

Pro tvorbu textur bylo celkem použito 21 fotografií. Na většině z nich je zachycena vždy jed-

na celá stěna budoucího modelu – snímky byly pořizovány již po navržení rozkladu budovy 

na jednotlivé objekty. Po aplikaci textur na objekty byl výsledný rozměr jednoho pixelu u 

největší, čelní stěny budovy cca 2,8 cm horizontálně i vertikálně. U ostatních stěn bylo větši-

nou dosaženo velikosti stran pixelu menší než 1 cm. 

3 Tvorba 3D modelu budovy 

3.1 Formát DXF™ 

Soubor DXF byl navržen firmou Autodesk jako výměnný formát pro svoji pilotní aplikaci – 

AutoCAD. Poprvé byl formát představen jako součást AutoCADu 1.0 v únoru 1982. Měl slou-

žit pro výměnu dat mezi různými CAD programy a AutoCADem, což umožňovalo zveřejnění 

všech specifikací a kompletní dokumentace tohoto formátu. Společností Autodesk byl ozna-

čen za dokonalou reprezentaci nativního formátu AutoCADu  DWG, jehož specifikace ale 

nebyly zveřejněny. V devadesátých letech se o něm již mluvilo jako o standardu ve výměn-

ných formátech pro CAD aplikace. V roce 1994 byla zveřejněna specifikace formátu DXF Au-

toCAD R14 na internetu. Od té doby se zde pravidelně objevují nové specifikace s každou 

novou verzí AutoCADu. Přestože základní struktura souboru zůstává zachována, formát se 

stále vyvíjí spolu s programem AutoCAD. Díky tomu DXF nadále zůstává obsahově rovnocen-

ným formátem formátu DWG. [ROOT8], [AUTO09b] 

3.1.1 Klady a zápory použití formátu DXF 

Předností tohoto formátu je, kromě jeho masové rozšířenosti, hlavně jeho jednoduchá inter-

ní struktura a její volně dostupná dokumentace. Ta spočívá v ukládání vždy jedné hodnoty na 

každý řádek. Na lichých řádcích jsou ukládány názvy atributů či příkazů, na sudých pak jejich 

hodnoty. Díky této struktuře je snadné programy DXF jak vytvářet, tak zpětně načítat. Tato 

struktura také umožňuje operace se soubory i bez specializovaných knihoven, bez kterých se 

neobejdeme při práci s formáty založenými na XML (např. SVG či VRML). 
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Nevýhody formátu jsou spojené především s jeho stářím a spojením s programem AutoCAD. 

Vyskytovaly se problémy s ukládáním barev, případně s jejich přeházením při importu do 

jiného programu. Také je problematické umisťování textur na 3D tělesa. Proto většina apli-

kací ukládá do tohoto formátu pouze základní geometrické údaje. Toto bylo potvrzeno i 

v rámci této práce; zatímco program AutoCAD je schopen do souboru DXF uložit veškeré 

informace včetně textur, program Rhinoceros ukládá pouze jednoduchý drátěný model ob-

jektu (tzv. wireframe).  Jako další nevýhoda bývá uváděn velký datový objem souborů. To 

souvisí s výše popsanou jednoduchou strukturou souboru, která obzvláště u složitějších mo-

delů způsobuje nárůst velikosti souboru. [ROOT08] 

Před tvorbou 3D modelu je třeba se nejdříve zamyslet nad několika faktory výběru progra-

mového vybavení. Těmi jsou například pořizovací cena, hardwarové nároky, ale i možnost 

efektivního využití měřených dat v takové podobě, v jaké jsou uchovávány. Druhou možností 

by bylo naopak přizpůsobit způsob získávání a uskladnění dat potřebám danému programu, 

případně z přímo měřených dat získávat potřebné nepřímo měřené údaje (např. rozměry 

objektů). Tato práce se zabývá hlavně první možností, kdy chceme importovat naměřené 

souřadnice bodů přímo do programu pro 3D modelování a tam z nich vytvořit model. Záro-

veň se zde bude zkoumat také možnost tvorby modelu z nepřímo měřených dat a to obzvláš-

tě v takových případech, kdy není možné přímo měřená data do programu importovat. 

3.2 Příprava souboru souřadnic CSV (SSV) 

Žádný z popisovaných CAD souborů nepodporoval u importovaných bodů číslování ani žádné 

další atributy. Pokud se tedy v dalších kapitolách hovoří o tzv. CSV či SSV seznamech souřad-

nic, jedná se skutečně o pouhé seznamy souřadnic bez dalších atributů. Struktura takového 

souboru je tvořena třemi hodnotami souřadnic v pořadí x-y-z na každém řádku, které jsou 

odděleny příslušným oddělovačem (u CSV čárka, u SSV mezera). Program Kokeš, ve kterém 

byla data zpracována, podporuje export textového seznamu souřadnic pouze ve formátu STX 

(Seznam textově). Struktura souboru STX je taková, že na každém řádku se nachází informace 

o jednom bodu v tomto formátu:  

Číslo bodu-Souřadnice Y-Souřadnice X-Souřadnice Z. 



 

Jednotlivé hodnoty jsou odděleny mezerou a soubor je navíc opatřen jednořádkovým záhl

vím a zápatím sloužícím pro potřeby programu Kokeš

potřeba vybrat pouze hodnoty souřadnic a

(souřadnice X a Y). To bylo provedeno v

bulkové editory (např. OpenOffice.Org Calc). Po nastavení použitého oddělovače se data 

načtou do sloupců, kde je možné je přeorganizovat a ná

souboru s náležitostmi potřebnými pro import do CAD aplikace. 

boru je vyobrazen v diagramu na 

Obr. 9: Diagram zpracování naměřených dat p

3.3 Postup s programem Au

Pro tvorbu modelu byla použita

verzi.  Tento program byl pro práci 

NA09]. Jako software pro návrhy i dokumentaci je určen obecně 

měrných výkresů a jejich následnou vizualizaci formou 

programu pro jednu stanici činí cca 115 

síťové verze.  
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Jednotlivé hodnoty jsou odděleny mezerou a soubor je navíc opatřen jednořádkovým záhl

vím a zápatím sloužícím pro potřeby programu Kokeš. Pro potřeby CAD programů tedy bylo 

potřeba vybrat pouze hodnoty souřadnic a prohodit hodnoty na prvním a druhém místě 

. To bylo provedeno v programu Excel, bylo by ale možné použít

bulkové editory (např. OpenOffice.Org Calc). Po nastavení použitého oddělovače se data 

načtou do sloupců, kde je možné je přeorganizovat a následně exportovat do CSV či SSV 

potřebnými pro import do CAD aplikace. Celý proces 

diagramu na Obr. 9. 

 

Obr. 9: Diagram zpracování naměřených dat před načtením do CAD aplikace

 

Postup s programem AutoDesk® AutoCAD 

Pro tvorbu modelu byla použita česká verze AutoCAD 2010 ve volně dostupné třicetidenní 

pro práci vybrán jako světově nejrozšířenější CAD aplikace

Jako software pro návrhy i dokumentaci je určen obecně pro tvorbu dvou

jejich následnou vizualizaci formou 3D modelů. Pořizovací cena tohoto 

pro jednu stanici činí cca 115 tis. Kč bez DPH, resp. 145 tis. Kč bez DPH při použití 

Jednotlivé hodnoty jsou odděleny mezerou a soubor je navíc opatřen jednořádkovým záhla-

Pro potřeby CAD programů tedy bylo 

na prvním a druhém místě 

bylo by ale možné použít i jiné ta-

bulkové editory (např. OpenOffice.Org Calc). Po nastavení použitého oddělovače se data 

sledně exportovat do CSV či SSV 

Celý proces tvorby CSV sou-

načtením do CAD aplikace 

verze AutoCAD 2010 ve volně dostupné třicetidenní 

vybrán jako světově nejrozšířenější CAD aplikace [XA-

tvorbu dvou- i trojroz-

Pořizovací cena tohoto 

, resp. 145 tis. Kč bez DPH při použití 
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Uváděné hardwarové nároky programu jsou [AUTO09]: 

• Microsoft® Windows® XP Professional nebo Home edition (SP2 nebo novější) 

• Intel® Pentium® 4 nebo AMD Athlon® dvoujádrový procesor, 1.6 GHz nebo vyšší s 

technologií SSE2 

• 2 GB RAM  

• 1 GB volného místa na pevném disku 

Především vysoká pořizovací cena by mohla od tohoto programu na první pohled odrazovat. 

Program byl však přesto otestován jako vedoucí produkt na trhu. 

3.3.1 Import naměřených dat do programu 

Program AutoCAD ve verzi 2010 podporuje import několika formátů vytvořených v jiných 

aplikacích, jako např. Microstation DGN nebo Windows vektorovou grafiku WMF [AUTO09a]. 

Bohužel ale nelze importovat seznamy souřadnic bodů v jednoduchých textových souborech 

jako např. CSV (hodnoty oddělené čárkou), nebo SSV (hodnoty oddělené mezerou). Toto je 

částečně kompenzováno možností použití programovacího jazyka AutoLISP, jehož překladač 

je v programu AutoCAD integrován. Díky tomu bylo možné na internetu najít freeware apli-

kaci ascpoint.lsp v tomto jazyce určený právě pro import seznamu souřadnic do výkresu. 

Autorem aplikace je Tony Tanzillo (©1990-07) a použití aplikace pro vlastní potřebu není 

omezeno. Soubor je v souladu s podmínkami jeho šíření přiložen na CD s digitální podobou 

této práce, podmínky šíření jsou pak uvedeny v jeho hlavičce. Na rizika spojená s použitím 

tohoto souboru se nevztahuje žádná záruka. 

Požití vlastní AutoLISP aplikace Ascpoint má několik kroků. Je třeba mít v PC uložen příslušný 

soubor ascpoint.lsp, který je možné získat na více místech na internetu. Aplikace se pak na-

čte příkazem APLČTI do příkazového řádku AutoCADu. Vyskočí okno se strukturou složek, kde 

se označí soubor ascpoint.lsp. Poté lze aplikaci spustit příkazem ascpoint, zadaným opět do 

příkazového řádku AutoCADu. Aplikace opět otevře okno se strukrurou složek, kde je třeba 

vybrat soubor obsahující seznam souřadnic ve formátu CSV nebo CSS. V obou případech by 

soubor měl obsahovat na každém řádku dvě nebo tři souřadnice jednoho bodu oddělené 

buď čárkou (CSV), nebo jednou či více mezerami (SSV). Jako desetinný oddělovač musí být 

použita tečka. Po otevření seznamu souřadnic následuje dotaz aplikace, jaký je v souboru 



23 
 

použit oddělovač – vybereme příslušnou možnost. Následující a poslední dotaz zjišťuje, jaké 

objekty jsou v souboru uloženy. Zde vybereme možnost Nodes, protože se jedná o izolované 

body. Body se pak načtou do výkresu jako tečky.  

Pro snadnější vizuální lokalizaci bodů je možné změnit symbol tečky příkazem PDMODE. Po 

jeho zadání je možné změnit stejnojmenný parametr; jeho hodnota určuje symbol označující 

jednotlivé body. Další nezbytností pro využití bodů je funkce přichytávání, nebo též uchopení 

(angl. snapping). Ta se v programu nastavuje po zadání příkazu UCHOP – objeví se nabídka, 

kde je třeba vybrat položku Bod. Tak se bude kurzor při tvorbě nových objektů vždy 

přichytávat k blízkým vyneseným bodům. 

3.3.2 Tvorba modelu a popis příslušných funkcí 

Vlastní tvorba modelu po importování bodů spočívá v jejich pospojování vhodnými trojroz-

měrnými objekty, případně plochami. Všechny potřebné nástroje pro tvorbu modelu se na-

chází v kartě nástrojů Výchozí. Jednoduché pravidelné objekty, jako např. čtyřboký hranol, 

válec či jehlan, je možné vytvořit přímo příslušnou volbou v kartě modelování. Pro vytvoření 

hranolu tak stačí jen kliknout na volbě Modelování > Kvádr a ve výkresu vybrat tři body, které 

tento čtyřboký hranol jednoznačně popisují.  Dále bylo v modelu třeba vytvořit nepravidelný 

pětiboký hranol, který představoval aulu budovy FEL. Takový objekt lze nejsnáze vytvořit 

nakreslením dolní podstavy a jejím vytažením podél třetího rozměru. Pro tvorbu podstavy 

byl použit příkaz 3Dplocha, jenž umožňuje spojit libovolné body v prostoru do plochy. Z této 

plochy pak byl vytvořen 3D objekt nástrojem Modelování > Vytažení. Podrobný popis použití 

těchto nástrojů, stejně jako i dalších nástrojů programu AutoCAD lze nalézt v nápovědě pro-

gramu.  

3.3.3 Export do výměnného formátu DXF™ 

Pravděpodobně proto, že formát DXF™ byl vyvinut přímo firmou AutoDesk®, bylo použití 

tohoto formátu v programu AutoCAD zcela bez problémů. Uložení se provede volbou Hlavní 

nabídka > Uložit jako > Jiné formáty. Kvůli zpětné kompatibilitě je možné vybrat si z pěti verzí 

formátu DXF™, a to od verze pro AutoCAD R12, vydané v roce 1992. Dokonce je možné uložit 

pouze jeden či více vybraných objektů ve výkresu. Toto se provádí příkazem PIŠBLOK a je 

obzvláště vhodné, pokud je model tvořen se záměrem vložit ho do takové 3D geodatabáze, 

jakou ve své diplomové práci navrhuje Bc. T. Luňák. Pro vložení každého jednotlivého prvku 
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do této natabáze (např. stěna, podlaha, prvek mobiliáře), je třeba tento exportovat izolovaně 

do speciálního DXF souboru [LUNA09].  

3.3.4 Shrnutí 

Program AutoCAD je velice univerzálním programem pro tvorbu 3D objektů. V tomto kon-

krétním případě ale jeho bezproblémovému a efektivními využití bránila především nemož-

nost jednoduše do programu importovat potřebné souřadnice rohových bodů objektů mo-

delu. I přesto, že se nakonec podařilo vytvořit model pouze s pomocí primárně získaných dat, 

nebylo to zcela bez problémů. Konkrétně používaná aplikace ascpoint.lsp nefungovala sto-

procentně spolehlivě – někdy např. selhávala při načítání CSV souborů, které tak musely být 

upraveny a načteny jako SSV. Tento problém by se však dal obejít použitím nepřímo měře-

ných dat. Ze souřadnic bodů by bylo možné výpočtem získat jejich vzájemné polohové vztahy 

a následně i rozměry a vzájemnou polohu jednotlivých modelovaných objektů. Tyto objekty 

by pak bylo možné vytvářet v AutoCADu bez vynesení záchytných bodů přímo do výkresu. 

Druhou možností, jak se vyhnout importu bodů, by bylo zaměření půdorysu budovy meto-

dou konstrukčních oměrných a trigonometrického změření potřebných výšek. Následné pou-

žití těchto přímo měřených dat by bylo obdobné, jako u případu popsaného výše. Zaměření 

by ale trvalo pravděpodobně delší dobu, než tachymetrické měření, protože kromě použití 

teodolitu by vyžadovalo ještě měření příslušných oměrných pásmem. Tato metoda by tedy 

byla vhodná pravděpodobně jen pro menší objekty.  

Kreslení výkresu přímo ze souřadnic je tedy s tímto programem poměrně komplikované, na 

druhou stranu nabízí jistotu správného použití výstupního formátu DXF, což se nedá říci o 

všech CAD programech, které tento formát používají. Problémy spojené s importem bodů je 

možné snadno obejít získáním rozměrů objektů ze souřadnic, což je při počítačovém zpraco-

vání měřených dat otázka několika kliknutí v příslušném programu. 
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Obr. 10: Prostředí programu AutoCAD 2010 

3.4 Postup s programem Rhinoceros® 3D 

Jako další program byl zvolen Rhinoceros, 3D program určený především pro designéry 

[RHIN09]. Jedná se ale o poměrně univerzální program pro tvorbu 3D výkresů libovolného 

zaměření, jeho poslední verze 4 je navíc označována za největší a nejvýznamnější upgrade 

v historii tohoto produktu. K tomuto produktu je také možné dokoupit doplňkové produkty 

sloužící např. pro tvorbu pohyblivých animací či fotorealistické renderování vytvořených mo-

delů. Byl vybrán především proto, že se používá na ZČU – je instalován v počítačových učeb-

nách Katedry matematiky (FAV/KMA) a v učebnách Ústavu umění a designu (UUD). Na rozdíl 

od výše popisovaného programu AutoCAD je tedy snadno dostupný pro všechny studenty 

příslušných oborů. Model byl vytvářen ve verzi Rhinoceros® 4.0.SR5 v anglickém jazyce, který 

je instalován v učebně FAV/KMA. Je dostupná ale i kompletně česká verze. Cena jedné licen-

ce je přibližně 30 tis. Kč. Pro školy a studenty jsou nabízeny výhodnější podmínky, konkrétně 
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necelých 6 tis. Kč za jednotlivou licenci a 30 tis. Kč za multilicenci až pro 30 stanic v jedné 

učebně.  

Minimální systémové požadavky jsou: 

• Procesor Intel® Pentium®, Celeron® nebo vyšší 

• 200 MB volného místa na pevném disku 

• 512 MB RAM, doporučeno 1 GB nebo více 

• doporučena grafická karta podporující OpenGL® 

• operační systém Windows® 2000, XP Home, XP Pro, Vista a Windows 7 

Ovládání tohoto programu není přehnaně složité, vše navíc usnadňuje integrovaný systém 

nápovědy. Jedná se o dostupný produkt, konceptem velice podobný vedoucím produktům 

této třídy. 

3.4.1 Import naměřených dat do programu 

Program Rhinoceros nabízí širokou škálu typů souborů, které do něj lze importovat. Z těch 

nejpoužívanějších jsou to např. AutoCAD DXF, 3D Studio Max 3DS, Microstation DGN či 

SketchUp SKP. Také nabízí možnost importu seznamu souřadnic bodů s nejrůznějšími přípo-

nami; prakticky se jedná o všechny soubory obsahující seznam souřadnic oddělených určitým 

znakem. Vlastní načtení souřadnic tedy provedeme volbou File > Import (Soubor > Importo-

vat). V systému složek nalezneme a otevřeme soubor obsahující souřadnice. V dialogu, který 

se následně objeví, je třeba vybrat znak oddělující jednotlivé souřadnice v souboru. Navíc je 

vhodné zrušit označení u možnosti Create point cloud (vytvořit mrak bodů). S touto možností 

by totiž byly všechny body importovány jako jediný objekt, který by zase bylo třeba rozložit 

volbou Explode na jednotlivé body – jinak by nebylo možné izolované body využívat.  

Program Rhinoceros byl pro import seznamu souřadnic z testovaných programů jednoznačně 

nejvhodnější. Byl testován na různých souborech s použitím různých oddělovačů se stopro-

centní úspěšností. Dokonce bylo možné importovat i seznam souřadnic v systému JTSK, kdy 

model vznikal daleko od počátku souřadnic výkresu. V souvislosti s tím vznikl jediný problém, 

a to sice, že při otáčení modelu zůstával střed otáčení v počátku soustavy, což zhoršovalo 

manipulaci s modelem. 
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3.4.2 Tvorba modelu a popis příslušných funkcí 

Po importování bodu je možné tyto zobrazit jako veškeré viditelné objekty; stačí kliknout 

prostředním tlačítkem myši v libovolném pohledovém okně a vybrat možnost Zoom Extents. 

Tím se zobrazí importované mračno bodů. Pokud je skupina modelovaných objektů složitější, 

je vhodné kvůli přehlednosti body importovat po menších skupinách. Body pro model budo-

vy FEL byly rozděleny celkem do tří skupin; z každé skupiny byla nejdříve vytvořena příslušná 

část modelu, než byla importována další skupina bodů. Toto je nutné především kvůli faktu, 

že Rhinoceros, stejně jako ostatní dva testované programy, nepodporuje pojmenovávání či 

číslování bodů. Jsou tedy importovány pouze souřadnice a při větším počtu bodů je 

v takovém shluku obtížné se správně orientovat. Samotné rozdělení bodů lze při daném for-

mátu provést jednoduše v jakémkoli textovém či tabulkovém editoru. 

Vlastní tvorba modelu je velice podobná jako v programu AutoCAD. Je třeba začít se zapnu-

tím přichytávání (snappingu) kurzoru k blízkým bodům. Možnosti přichytávání jsou 

v programu standardně v panelu v dolní nástrojové liště. Pokud tomu tak není (panel není 

vůbec zobrazen), lze ho zobrazit volbou Tools > Object snap> Persistent Osnap dialog. Také je 

možné jednorázově upravit možnosti přichytávání zadáním příkazu Osnap. Ve všech přípa-

dech je třeba zapnout přichytávání na body, tedy zatrhnout políčko u možnosti Point. Je také 

vhodné zrušit přichytávání ke všem ostatním objektům, aby tak nedocházelo k nechtěným 

chybám při tvorbě modelu. 

Dále se již jen spojují body podobnými nástroji, jako v AutoCADu. Pro tvorbu kvádrů se zvolí 

v panelu nástrojů v levé liště nástroj Box. Nástroj lze spustit i zadáním příkazu Box do příka-

zového řádku programu. Myší se pak v libovolném pohledovém okně označí postupně ale-

spoň tři body tak, aby určovaly daný kvádr. Body je možné vybírat i z různých pohledových 

oken – stačí je přejíždět myší. Bod, na který uživatel najede myší, se změnou barvy zvýrazní i 

v ostatních pohledech, což zlepšuje orientaci mezi body při rýsování. Složitější plochy, jako 

v případě této práce komolé jehlany tvořící střechy poslucháren, musely být vytvořeny ná-

strojem Surface. Vyvolat ho lze přímo z hlavního panelu nástrojů, nebo příkazem SrfPt. Tento 

nástroj slouží k vytvoření plochy mezi libovolnými třemi nebo čtyřmi body; může takto vznik-

nout jak plocha rovinná, tak i křivkové plochy. V tomto modelu takto byly modelovány pouze 

rovinné kosodélníkové plochy tvořící boky střechy. 
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3.4.3 Export do výměnného formátu DXF™ 

Z programu Rhinoceros je možné výkres uložit do formátu DXF přímo přes možnost File > 

Save As. Nejnovější formát souboru, do jakého lze ukládat je DXF 2004, podporována je ještě 

verze R12. Program také umožňuje exportovat pouze vybranou část výkresu (File > Export 

selected). Tu lze pak uložit opět do všech podporovaných formátů, včetně DXF 2004. Tato 

funkce je nezbytná pro nahrávání jednotlivých prvků výkresu do geodatabáze podle návrhu 

Bc. T. Luňáka [LUNA09], kam se musí objekty vkládat zvlášť v samostatných DXF souborech, 

jak již bylo zmíněno v kap. 5.1.3. 

3.4.4 Shrnutí 

Program Rhinoceros, stejně jako výše popisovaný program AutoCAD, je 3D rýsovacím pro-

gramem na profesionální úrovni. Dle mého subjektivního hodnocení je velice snadno ovlada-

telný i s velkým množstvím zabudovaných funkcí. I vzhledem k jeho poměrně nízké pořizova-

cí ceně by byl tento program jistě užitečným nástrojem pro masovou tvorbu 3D modelů bu-

dov i nejrůznějších vizualizací. 

 

Obr. 11: Ukázka prostředí Rhinoceros 3D 
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3.5 Postup s programem Google SketchUp 

Třetí model byl vytvořen v programu Google SketchUp, konkrétně ve verzi 6.4.247 pro MS 

Windows. Tento program je, dle prohlášení tvůrců, určený k tvorbě 3D modelů libovolných 

objektů, od modelu obývacího pokoje po model celého města [SKET09]. Navíc tento program 

nabízí možnost velice jednoduché vizualizace vytvořených modelů v programu Google Earth, 

tvorbu animací a možnost stažení bezplatných i placených modelů na stránkách 3D Ware-

house. Verze používaná v rámci této práce je zdarma dostupná na stránkách výrobce, je 

možné ale zakoupit i placenou verzi s rozšířenými možnostmi. Ta nabízí hlavně větší možnos-

ti v oblasti prezentace vytvořených modelů, jako např. možnost velkoformátového tisku, 

plnohodnotnou prezentaci přes celou obrazovku či tvorbu vícestránkových dokumentů. Pla-

cená verze také nabízí mnohem větší škálu formátů, které lze použít pro import a export. 

Mezi těmi nechybí formáty 3DS, DWG a DXF firmy AutoDesk®, či formát VRML. Ve verzi, kte-

rá je k dispozici zdarma je možný import 3D objektů pouze ve formátech 3DS a DWG a 

v nativním formátu programu SketchUp SKP. Export je potom, kromě uložení do souboru 

SKP, možný pouze do formátu Google Earth KMZ.  

Cena placené verze programu je 495USD, což činí při současném kurzu necelých 9000Kč. 

Doporučené hardwarové vybavení: 

•  procesor minimálně 2GHz 

•  minimálně 2GB RAM 

•  500 MB volného místa na pevném disku 

•  3D grafická karta s minimálně 512MB operační paměti. Karta musí podporovat technologii 

OpenGL® 1.5 

S těmito parametry a s možností používat program i v bezplatné verzi by pro testování vy-

brán jako velice dostupný 3D software pro široké spektrum uživatelů.  

3.5.1 Import naměřených dat do programu 

SketchUp nepodporuje import jednoduchých seznamů souřadnic bodů ve formátu CSV či 

SSV. Tento program, zaměřen pro širokou veřejnost, neklade při rýsování důraz ani např. na 

souřadnicovou soustavu – při práci v programu nelze zjistit souřadnice jakéhokoli prvku, lze 
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pracovat pouze se vzájemnými vztahy mezi jednotlivými prvky. Také jsou v programu vyzna-

čeny tři základní, vzájemně kolmé osy, jež jsou rozlišeny pouze barvou. Animovaná lidská 

postava při založení nového výkresu naznačuje, které dvě osy určují horizontální rovinu. 

Co se týče samotných bodů, lze zde vynášet tzv. pomocné body funkcí Metr. Tento nástroj 

funguje tak, že uživatel označí výchozí bod, myší určí směr buď v rovině některé z ploch tvo-

řených základními směry, či podél plochy, na které se nachází vybraný bod, nebo směr na 

kterýkoli bod výkresu. Následně lze zadat délku od výchozího bodu, načež se vyznačí pomoc-

ný bod v této vzdálenosti a vybraném směru. Jako pomocný bod funguje též počátek výše 

zmíněné soustavy.  

To, že do výkresu není možné importovat přímo seznam souřadnic, znamená, že při tvorbě 

modelu si musí uživatel vystačit pouze s rozměry objektů a s jejich vztahy mezi sebou. Postup 

získání těchto údajů byl již popsán v kapitole 5.1.4. V úvahu přichází buď získání těchto vzta-

hů výpočtem ze souřadnic, nebo použitím jiného způsobu zaměření objektu. Vhodnost pou-

žití té či oné metody závisí na typu zaměřovaného objektu. Pro účel této práce byly potřebné 

údaje získány výpočty v programu Kokeš.  

3.5.2 Tvorba modelu a popis příslušných funkcí 

Po shromáždění potřebných dat z předchozí kapitoly je třeba tyto vynést do výkresu. Ovlá-

dání programu SketchUp je velice intuitivní - na výběr je poměrně málo nástrojů, jež je třeba 

pro vytvoření 3D modelu různě kombinovat. Model je vhodné začít kreslit od počátku nazna-

čeného souřadnicového systému, je ale možné si vyznačit počáteční bod na jiné místo po-

mocí nástroje Metr. Od tohoto výchozího bodu se vynese v horizontální rovině podstava 

prvního objektu modelu. Pro obdélníkovou postavu se zde nabízí nástroj Obdélník, další ná-

stroje pro 2D kresbu jsou Kruh, Oblouk a Volné kreslení. Tvary složené z úseček lze také vy-

tvořit postupným vynášením úseček nástrojem Čára. Pro tvorbu modelu FEL postačily ná-

stroje Obdélník a Čára. Ty se používají tak, že po vybrání výchozího bodu se kurzorem myši 

určí orientace kresleného objektu. Poté se na klávesnici zadají příslušné rozměry – délka 

úsečky, nebo strany obdélníka oddělené středníkem. Po vytvoření obdélníka, nebo ohrani-

čení příslušné plochy úsečkami se v této ploše objeví výplň, která značí plošný dvojrozměrný 

útvar. Tomu lze přiřadit třetí rozměr nástrojem Tlačit/táhnout, nacházejícím se rovněž 

v základním panelu tlačítek. Po kliknutí na příslušné ploše je možné tuto vytáhnout podél její 
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normály a vytvořit tak hranol. Požadovanou délku vytažení, tedy výšku hranolu, lze rovněž 

zadat na klávesnici.  

Pro tvorbu složitějších objektů je většinou potřeba pouhá kombinace těchto již popsaných 

nástrojů. Pokud není možné některý tvar vytvořit přímo, je nutné vynést si pomocné body, 

které se pak kreslicími nástroji pospojují. Tyto body se vynáší nástrojem Metr, který rovněž 

slouží k měření vzdáleností mezi objekty. Nástroj se používá stejně, jako nástroj Čára – jen 

po jeho použití nevznikne plná úsečka, ale pouze pomocná přerušovaná čára zakončená po-

mocným bodem. Tímto způsobem musely být v modelu tvořeny komolé jehlany nahrazující 

střechy poslucháren.  

V programu SketchUp byly také jako v jediném z testovaných programů na model aplikovány 

textury. Tento program totiž umožňuje jejich mimořádně jednoduché umístění za použití 

projektivní transformace. Textury se aplikují a transformují na každou stěnu zvlášť. Nejdříve 

je tedy třeba přiřadit ke stěně příslušný rastr. To se provede volbou Plechovka barvy 

z hlavních nástrojů a následně volbou Vytvořit materiál.  Zde je třeba načíst tzv. Obrázkový 

soubor materiálu, což je vlastně rastr výplně. Lze tady také nastavit přibližné rozměry foto-

grafovaného objektu ve skutečnosti – rastr se pak v těchto rozměrech zobrazí na vybranou 

stěnu. Po vytvoření materiálu ho tedy nástrojem Plechovka barvy naneseme na příslušnou 

stěnu modelu.  

Nyní se přistoupí k transformaci. Pravým tlačítkem klikneme na stěnu budovy a vybereme 

Textura > Poloha. Čtyřmi nabízenými tlačítky pak měníme roztažení, zkosení, otočení a posun 

textury tak dlouho, dokud se na stěně nezobrazí správně (viz. Obr. 12). Výsledek se poté po-

tvrdí stiskem klávesy Enter. Tento postup je třeba opakovat pro všechny stěny. [SKET09] 

 

3.5.3 Export do výměnného formátu DXF™ 

Jak již bylo uvedeno výše, program v základní, bezplatně dostupné verzi, umožňuje uložení 

výkresů pouze do nativního formátu SKP a do formátu Google Earth KMZ. Export do formátu 

DXF umožňuje pouze placená verze, kterou se v rámci této práce nepodařilo získat. Lze tedy 

jen s odkazem na [SKET09] konstatovat, že export souborů DXF by byl s placenou verzí pro-

gramu možný.  
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3.5.4 Shrnutí 

Program SketchUp je velice jednoduchým 3D modelovacím programem se značně omeze-

ným výběrem nástrojů. Přestože lze kombinací těchto nástrojů vytvářet složité modely, 

v praxi bych tento program subjektivně hodnotil jako vhodný spíše pro osobní využití. Jeho 

netradiční koncept by ale mohl ovlivnit směr dalšího rozvoje programů pro 3D modelování.  

 

Obr. 12: Ukázka prostředí programu SketchUp (aplikace textury) 

 

 

 

 

 



 

3.6 Zhodnocení použitých progr

Ve všech třech programech byl úspěšně vytvořen model areálu ZČU. Importovat předem 

získané souřadnice bodů bylo nejjednodušší do programu Rhinoceros, který podporoval př

mý import CSV i SSV souborů. Importovat seznam souřadnic se podařilo i do programu

toCAD a to pomocí přídavné freeware aplikace 

mu SketchUp, kde musel být model vytvořen pouze pomocí nepřímo měřených 

bě vlastního modelu již nevznikly žádné další komplikace. Postup zpracování dat

souřadnic až po model ve formátu DXF je patrný n

Obr. 13: Diagram zpracování seznamu souřadnic do DXF souboru

 

4 Praktická realizace importu do prostorové 

Tato kapitola se bude zabývat importem vytvořeného modelu do geografic

v podobě, v jaké ji ve své práci 

byly zmíněny již v dřívějších kapitolách, tato část ale bude popisovat i praktický postup 

v rámci modelového příkladu. 
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Zhodnocení použitých programů 

Ve všech třech programech byl úspěšně vytvořen model areálu ZČU. Importovat předem 

získané souřadnice bodů bylo nejjednodušší do programu Rhinoceros, který podporoval př

mý import CSV i SSV souborů. Importovat seznam souřadnic se podařilo i do programu

toCAD a to pomocí přídavné freeware aplikace ascpoint.lsp. Nejhorší situace byla u progr

mu SketchUp, kde musel být model vytvořen pouze pomocí nepřímo měřených 

bě vlastního modelu již nevznikly žádné další komplikace. Postup zpracování dat

souřadnic až po model ve formátu DXF je patrný na obr. 13. 

Obr. 13: Diagram zpracování seznamu souřadnic do DXF souboru

Praktická realizace importu do prostorové databáze

zabývat importem vytvořeného modelu do geografic

jaké ji ve své práci [LUNA09] navrhuje Bc. T. Luňák. Některé teoretické aspekty 

dřívějších kapitolách, tato část ale bude popisovat i praktický postup 

rámci modelového příkladu.  

Ve všech třech programech byl úspěšně vytvořen model areálu ZČU. Importovat předem 

získané souřadnice bodů bylo nejjednodušší do programu Rhinoceros, který podporoval pří-

mý import CSV i SSV souborů. Importovat seznam souřadnic se podařilo i do programu Au-

. Nejhorší situace byla u progra-

mu SketchUp, kde musel být model vytvořen pouze pomocí nepřímo měřených dat. Při tvor-

bě vlastního modelu již nevznikly žádné další komplikace. Postup zpracování dat od seznamu 

 

Obr. 13: Diagram zpracování seznamu souřadnic do DXF souboru 

databáze 

zabývat importem vytvořeného modelu do geografické databáze 

T. Luňák. Některé teoretické aspekty 

dřívějších kapitolách, tato část ale bude popisovat i praktický postup 
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4.1 Příprava souborů  

Jak již bylo dříve zmíněno, do databáze je nutné vkládat prvky postupně. Každý prvek totiž 

musí být evidován samostatně. To v důsledku umožňuje provádět v databázi výběr prvků na 

základě prostorových a atributových dotazů. Protože zatím není žádným způsobem vyřešeno 

načtení všech prvků z jediného DXF souboru, je třeba vytvořit zvláštní DXF soubor pro každý 

základní prvek modelu. Topologicky čistý model se tedy nejdříve rozloží na polygony, které 

se exportují do izolovaných DXF souborů. Postup rozkladu na polygony je popsán výše, zvlášť 

pro každý program; nástroje pro tyto operace by ale měly být součástí každého CAD progra-

mu. Soubory je vhodné nějakým způsobem systematicky značit; v případě modelu budovy 

FEL byla jména souborů značena vždy písmenným kódem dílčího objektu (budovy), číselným 

kódem značícím umístění na tomto objektu a písmenným kódem typu objektu. Kódy budov 

byly zachovány z původního návrhu, jak jsou uvedeny u obr. 3. Jako typy objektů byly rozli-

šovány podlahy, stěny, stropy a střechy.  

4.2 Import souborů do databáze 

Program ArcCatalog, ve kterém je databáze vytvořena, by teoreticky měl přímo podporovat 

import souborů DXF. Pokud import funguje pro vytvořené soubory, lze je nahrát přímo 

v tomto programu. Bohužel v případě popisovaného modelu se nepodařilo exportované DXF 

soubory nahrát tímto způsobem. Program ArcCatalog objekty zobrazoval pouze jako obvo-

dové křivky, nikoli jako plochy. Tento problém nastal jak u DXF souborů exportovaných pro-

gramem Rhinoceros, tak u objektů exportovaných v AutoCADu. Řešením nebyl ani export do 

některé ze starších verzí formátu DXF – testována byla verze R12, 2000 a 2007. 

Protože exportované DXF soubory se po opětovném otevření v Rhinoceru a AutoCADu zob-

razovaly správně, byl problém pravděpodobně na straně ArcCatalogu. Po dalších pokusech 

bylo jako jediné schůdné řešení shledáno použití externího programu pro konverzi souboru 

DXF do formátu ESRI shapefile (*.shp), který lze jako nativní formát programů ArcGIS 

v programu ArcCatalog načíst bez problémů. Po konzultaci s Bc. T. Luňákem, který se 

s podobnými problémy ve své práci také potýkal, byl použit program Guthrie CAD2Shape. 

Tento program je placený a ve zkušební verzi je omezen počet převedených souborů na 20 

a maximální velikost jednoho vstupního souboru na 50kB. Proto bylo třeba použít formát 

DXF AutoCAD R12 z roku 1998 – v roce 2000 proběhly ve struktuře formátu DXF jisté změny, 
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které značně ovlivnily výslednou velikost souboru [AUTO09b]. Limit maximálního počtu dva-

ceti převedených souborů v programu CAD2Shape ale naštěstí nefungoval a tak bylo možné 

převést všechny objekty z DXF do SHP formátu.  

Při převodu je třeba nastavit hlavně správný typ exportovaných SHP souborů. V databázi jsou 

totiž různé prvky udržované v různých typech SHP souborů (viz Obr. 14). Tak například pod-

lahy a stropy musely být ukládány jako typ polygon, zatímco stěny a střechy jako multipatch. 

Jaký přesně typ SHP souborů odpovídá jednotlivým typům objektů, je možné zjistit v práci 

T. Luňáka [LUNA09]. 

 

Obr. 14: Ukázka prostředí programu CAD2Shape 

Konečnou fází je vlastní import objektů do databáze, který se provede v programu ArcCata-

log. Nejprve se otevře soubor databáze s příponou mdb. Zde je třeba dále otevřít dataset 

ObjVelkeMer, ve kterém se nachází třídy (Class) s jednotlivými typy objektů, které lze do da-

tabáze načíst. Do každé třídy lze načítat objekty pouze určitého typu (point, line, polygon 

nebo multipatch). Pro načtení souboru stačí kliknout na příslušné třídě pravým tlačítkem 

myši a vybrat Load > Load Objects. Postupně se vyberou všechny nahrávané objekty do této 

třídy; každý bude do databáze uložen jako samostatný prvek. V následujícím dialogu je ještě 

třeba vybrat podtřídu – např. střechy byly ukládány do podtřídy Strechy třídy StavebniObjM. 

Ostatní dialogy stačí jen potvrdit (bylo by možné zde měnit další atributy prvků, nebo auto-

maticky vybírat z nahrávaných souborů dle dalších kritérií). Po kliknutí na tlačítku Dokončit 

jsou prvky uloženy v geodatabázi. Topologii nahraných objektů lze zobrazit načtením přísluš-

ných tříd databáze do programu ArcMap, jejich 3D vizualizaci zase zobrazíme programem 

ArcScene. Nad objekty je možné provádět všechny operace běžné v GIS aplikacích – jak různé 
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změny vizualizace závislé na atributech tak i prostorové a atributové dotazy. Atributy nahra-

ných objektů je možné upravovat a doplňovat např. prostřednictvím editace atributové ta-

bulky v programu ArcMap.  

 

Obr. 15: Ukázka vizualizace v programu ArcScene (vypnuté zobrazení střech a stropů) 

4.3 Shrnutí 

Jak je z předchozího odstavce patrné, ani po vytvoření DXF souboru nemusí být jeho vložení 

do databáze jednoduchou záležitostí. Problematická je zde především špatná kompatibilita 

formátů, které by sice měly mít jasně danou strukturu, ale jejich interoperabilita 

v jednotlivých programech přesto není zcela bezproblémová. Kvůli nezdařenému pokusu 

importovat DXF soubory přímo v programu ArcCatalog bylo nutné použít externí program.  

Následkem tohoto problému však byla objevena cesta, jak nahrát do geodatabáze 3D model 

i v případě, že přímý export z CAD do GIS aplikace není možný. Popsaný postup nahání sou-

boru do databáze je patrný z diagramu na obr. 16. 



 

Obr. 16: Diagram uložení souboru DXF do databáze ESRI

5 Posouzení přesnosti bezhranolového dálkoměru

Topcon GPT-7001

Totální stanice Topcon GPT-7001 s

detického vybavení oddělení geomatiky katedry matematiky FAV ZČU. 

model vyráběný v řadě 7000. 

zie 1-3 a také je v případě potřeby k

V tomto akademickém roce byl přístroj použit 

dou v této práci a v práci B. Kopejtkové [KOPE09] pro zaměření podrobných bodů na hradě 

Švihov. Protože s přístrojem lze měřit šikmou d

jiných povrchů (bezhranolově), je součástí této práce i posouzení přesnosti bezhranolového 

dálkoměru v polních podmínkách.

5.1 Vlastnosti dálkoměru 

Ve specifikacích zveřejněných výrobcem 

telná bezhranolovým dálkoměrem 250m. To platí za předpokladu sníženého osvětlení, bez 

odlesku slunce od cíle a při bílé barvě povrchu, na který cílíme

je ve specifikacích definována

37 

 

: Diagram uložení souboru DXF do databáze ESRI

Posouzení přesnosti bezhranolového dálkoměru
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7001 s bezhranolovým laserovým dálkoměrem je součástí 

detického vybavení oddělení geomatiky katedry matematiky FAV ZČU. Jedná se o nejvyš

. Tento přístroj je využíván při praktické výuce předmětů Geod

případě potřeby k dispozici studentům pro potřeby závěrečných prací. 

tomto akademickém roce byl přístroj použit mj. pro zaměření bodů tachymetrickou met

práci B. Kopejtkové [KOPE09] pro zaměření podrobných bodů na hradě 

přístrojem lze měřit šikmou délku jak s cílením na hranol, tak odrazem od 

jiných povrchů (bezhranolově), je součástí této práce i posouzení přesnosti bezhranolového 

polních podmínkách. 

dálkoměru udávané výrobcem 

Ve specifikacích zveřejněných výrobcem v [TOPC09] je uvedena maximální vzdálenost měř

telná bezhranolovým dálkoměrem 250m. To platí za předpokladu sníženého osvětlení, bez 

odlesku slunce od cíle a při bílé barvě povrchu, na který cílíme. Přesnost změření šikmé délky 

ve specifikacích definována za takto popsaných povětrnostních podmínek: lehký opar 

: Diagram uložení souboru DXF do databáze ESRI 

Posouzení přesnosti bezhranolového dálkoměru v přístroji 

dálkoměrem je součástí geo-

Jedná se o nejvyšší 

Tento přístroj je využíván při praktické výuce předmětů Geodé-

tům pro potřeby závěrečných prací. 

pro zaměření bodů tachymetrickou meto-

práci B. Kopejtkové [KOPE09] pro zaměření podrobných bodů na hradě 

hranol, tak odrazem od 

jiných povrchů (bezhranolově), je součástí této práce i posouzení přesnosti bezhranolového 

e uvedena maximální vzdálenost měři-

telná bezhranolovým dálkoměrem 250m. To platí za předpokladu sníženého osvětlení, bez 

měření šikmé délky 

popsaných povětrnostních podmínek: lehký opar 
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s viditelností cca 20 km, střední intenzita slunečního osvětlení a slabá vibrace. Uváděné 

přesnosti md1 při cílení na hranol, resp. md2 při měření délky bezhranolovým způsobem jsou 

tyto: 

��� � 2 � 2 � � � 10�� ����          ��� � 5 ���� 

Hodnota s je měřená vzdálenost a udává se v mm. Při cílení na hranol bychom tedy měli pro 

s ≤ 250 m dosáhnout přesnosti měřené šikmé délky od 2mm po 2,5mm. Toto měření by tak 

mělo být přibližně dvakrát přesnější, než měření bezhranolovou metodou. 

5.2 Použití při měření na hradu Švihov 

Tato kapitola čerpá především z diplomové práce B. Kopejtkové [KOPE09] Digitální model 

hradu Švihov a návrh archeologické databáze pro NPÚ, především pak z kapitoly 2.1 zabýva-

jící se geodetickým zaměřením hradu Švihov. Částečně se také opírá o konzultaci s B. Kopejt-

kovou na toto téma.  

V rámci diplomové práce B. Kopejtkové bylo v prostoru hradu tachymetricky zaměřeno cca 

1500 podrobných bodů, většina z nich právě přístrojem Topcon GPT-7001. Měřické práce 

probíhaly jak v interiéru, tak v exteriéru. Přesnost těchto prací byla dokumentována obsáh-

lými výpočty chyb, přesnost bezhranolového dálkoměru však byla komentována pouze slov-

ně. Z tohoto komentáře vyplývá, že přesnost měření s bezhranolovým dálkoměrem byla pro-

blematická zvláště při některých specifických podmínkách. K selhávání docházelo především 

při cílení poblíž skleněných výplní oken a na tyto výplně, při záměrách pod příliš ostrým 

úhlem a při záměrách na dřevěný povrch. V případě opakovaného cílení na body v okenních 

tabulkách kaple se naměřené šikmé délky lišily v řádech centimetrů. Kvůli tomu pak musela 

být použita jiná geodetická metoda a body byly určeny protnutím z úhlů.  

5.3 Posouzení přesnosti na základě měření budovy FEL 

Zkoumání přesnosti dálkoměru bylo navrženo tak, aby data pro něj mohla být získána při 

zaměření budovy FEL v rámci této práce. Při měření bodů budovy, které byly dostupné pro 

figuranta s výtyčkou, byla šikmá délka na tyto body změřena jak s použitím hranolu (dále 

hodnoty P), tak bez něj (hodnoty NP). Měření těchto dvou údajů přitom probíhalo bezpro-

středně po sobě, bez změny zacílení přístroje. Tímto způsobem byly získány dvojice hodnot 
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celkem 24 šikmých délek. Hodnoty se pohybovaly v rozmezí 12-90 m, průměrná měřená dél-

ka byla cca 45 m. Jedna hodnota byla vyřazena kvůli hrubé chybě způsobené pravděpodobně 

špatným přiložením hranolu. V Tab. 1 jsou uvedeny základní statistické ukazatele souboru, 

kompletní výčet hodnot a dalších významných statistických ukazatelů je uveden v příloze.  Již 

z tabulky byl patrný rozdíl průměrů P-NP - délky naměřené bezhranolovým dálkoměrem byly 

průměrně o 6cm delší. Zda má tento rozdíl průměrů statistický význam, mělo být ověřeno 

statisticky. 

 
P NP X1 = P-NP X2 = 

����
�  

počet prvků n 23 23 23 23 

minimum 12.90 12.92 -0.40 -0.01 

maximum 84.57 84.62 0.13 0.00 

průměr 43.34 43.39 -0.06 0.00 

směrodatná odchylka 22.12 22.17 0.11 0.00 

koeficient šikmosti  0.244623711 0.247831235 -1.825068838 -0.595138315 

koeficient špičatosti -0.992654958 -0.992234988 4.228424727 0.96022076 

Tab. 1: Základní statistické ukazatele získaného souboru dat 

Test normality 

Soubory naměřených délek byly následně podrobeny několika statistickým testům. První 

z testů zkoumal, zda hodnoty v obou skupinách vykazují normální rozdělení. Byla stanovena 

hypotéza ( )1,0~:0 NXH  - náhodná veličina má normální rozdělení pravděpodobnosti. Tato 

hypotéza byla testována za použití tzv. Jarque-Bera testu [SEDI09]. Ten je založen na koefici-

entech šikmosti a špičatosti; hodnotu testové statistiky určíme pomocí vztahu 

�� � �
6 ��� � �� � 3��

4  , 

kde n je rozsah dat, S je koeficient šikmosti a K je koeficient špičatosti. Jejich hodnoty získá-

me ze vztahů 

� � "#�$��� �
1� ∑ �&' � &(�#')�*

+1� ∑ �&' � &(��')�* ,#/�  ,   � � ".�$��� �
1� ∑ �&' � &(�.')�*

+1� ∑ �&' � &(��')�* ,� , 

kde " je střední hodnotou souboru a $�značí rozptyl. Získanou hodnotu JB nazýváme kritic-

kou hodnotou a je třeba ji porovnat s hodnotou chí-kvadrát rozdělení se dvěma stupni vol-

nosti. Pokud platí nerovnice �� / 01)�� �2�, zamítneme hypotézu H0 na hladině významnosti 
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2. U obou skupin dat byla potvrzena platnost hypotézy H0 na hladině významnosti α = 5%. 

S hladinou významnosti je propojena hladina spolehlivosti, která má hodnotu (100-α) %. Hy-

potéza tedy byla potvrzena na hladině spolehlivosti 95%.  

Dále byla testována stejným testem i normalita rozdělení rozdílů P-NP. Zde nebyla hypotéza 

H0 na stejné hladině významnosti potvrzena. Možným vysvětlením byla závislost rozdílu na 

měřené vzdálenosti. Byla tedy přezkoumána ještě normalita dat získaných jako rozdíl mezi P 

a NP na jeden metr vzdálenosti P, tedy vektor relativních odchylek. Matematicky vyjádřeno 

to znamená veličinu 3�~ ����
� � 1 � ��

� . Tato veličina již nebyla ovlivněna hodnotou měřené 

šikmé délky a JB test potvrdil na hladině spolehlivosti 95%, že má normální rozdělení prav-

děpodobnosti. Konkrétně byla získána hodnota JBX2 = 2,24 oproti kritické hodnotě 

01)�� �5� � 5,99. Vysvětlením, proč nebyla potvrzena normalita u veličiny 3�~6 � 76, může 

být buď závislost rozdílu na měřené délce, nebo příliš malý soubor testovaných hodnot. Po-

rovnání histogramů veličin X1 a X2 je možné si prohlédnout v Tab. 2. Histogramy jsou si velice 

podobné, a přestože histogram veličiny X2 se opticky blíží normálnímu rozdělení víc, bude se 

na výsledcích testů pravděpodobně podílet i malý rozsah testovaných dat. 
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Histogram výběru X1 a porovnání s normálním 

rozdělením o stejné střední hodnotě a rozptylu – 

normalita byla zamítnuta na hladině α = 5%. 

Histogram výběru X2 a porovnání s normálním 

rozdělením o stejné střední hodnotě a rozptylu – 

normalita rozdělení nebyla zamítnuta. 

 

 

 

 

Tab. 2: Porovnání histogramů a spojitých grafů normálního rozdělení. 

Test nezávislosti 

Po potvrzení normality rozdělení hodnot P (měřených na hranol) i NP (měřených bezhrano-

lově) bylo třeba ověřit, zda tyto hodnoty nejsou vzájemně závislé. Podezření na závislost 

těchto vektorů plynulo i z faktu, že u rozdílu P-NP nebylo statisticky potvrzeno normální roz-

dělení. Byl proveden test nezávislosti složek náhodných vektorů speciálně pro párové ná-

hodné veličiny dle [FRIE04]. Hypotéza H0 byla formulována takto: Veličiny P a NP jsou nezá-

vislé. Test je založen na statistice 

8 � 9
√��9; √� � 2, 

kde n je počet prvků vektoru, tedy počet dvojic měření a r je výběrový korelační koeficient, 

který získáme ze vzorce 
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<=> � ∑ 3'?' � �3?@@@@
�∑ 3'� � �3@���∑ ?'� � �?@�� . 

Písmeny 3@ a ?@  jsou označeny výběrové průměry jednotlivých souborů. Hypotézu H0 zamítá-

me na hladině pravděpodobnosti α, pokud platí  

|8| / C��D��� � 2�, 

kde pravou stranu (kritickou hodnotu) tvoří +1 � D
�,-kvantil T-Studentova rozdělení s (n-2) 

stupni volnosti. V rámci testovaných dat vyšlo T≈0,00043 a kritická hodnota 2,079 pro 

α = 5%. Hypotéza H0 tedy nebyla zamítnuta s koeficientem spolehlivosti 95%. 

Test středních hodnot – T-test 

Předmětem dalšího testu bylo, zda délky naměřené oběma metodami jsou průměrně stejné, 

nebo zda jsou v jedné skupině větší. To by v praxi naznačovalo možné zatížení jedné skupiny 

dat systematickou chybou. Hypotézy H0 a H1 byly stanoveny takto:  

0:0: 211210 ≠−=− µµµµ HH
, 

"�,� zastupují střední hodnoty souborů - dle této hypotézy jsou střední hodnoty obou soubo-

rů shodné. Realizace byla provedena dvoustranným intervalovým testem pro rozdíl průměrů 

u dvou nezávislých výběrů s neznámými rozptyly [SEDI09]. Principem testu je určit interval, 

ve kterém se musí nacházet rozdíl středních hodnot souborů, aby byla potvrzena hypotéza 

H0. Označíme n rozsah výběru a �@ � E�
* , dále &�@@@ a &�@@@ jsou aritmetické průměry příslušných 

výběrů a ��� a ��� jsou odhady rozptylů jednotlivých výběrů.  

Označme sdružený průměr �F � E�*G���HG;I�*;���H;;*GI*;I� � E�*���JHG;IH;;K
�*I� . 

Dvoustranný intervalový odhad rozdílu středních hodnot "� � "� potom je 

J&�@@@ � &�@@@ � C��D/��2� � 2� · �F · �@;  &�@@@ � &�@@@ � C��D/��2� � 2� · �F · �@K . 
Rozdíl středních hodnot testovaných dat "� � "�� vyšel 0,06. Horní a dolní hranice intervalu 

při použití α = 5% potom byly (-0,26; 0,15). S koeficientem spolehlivosti 95% tedy byla potvr-

zena hypotéza H0, že střední hodnoty výběrů se rovnají. 
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Test podílů rozptylů – F-Test 

Poslední test se týkal rozptylu. Úkolem bylo ověřit, zda jsou rozdíly v rozptylech obou soubo-

rů statisticky významné. Hypotéza H0 byla stanovena takto ($�,� jsou rozptyly jednotlivých 

souborů dat): 

HO : QG;
Q;; � 1,  

Ověření proběhlo oboustranným F-testem dle [SEDI09], který stanovuje interval spolehlivosti 

pro podíl rozptylů dvou souborů 
QG;
Q;; : 

� 1
R��D/���� � 1; �� � 1�

������
; 1
RD/���� � 1; �� � 1�

������
  

Poměr rozptylů testovaných dat činil 0,996. Interval spolehlivosti pro α = 5% vyšel (0,42; 

2,34). Poměr rozptylů do něj spadá a tím je s koeficientem spolehlivosti 95% potvrzena hypo-

téza, že výběrové soubory mají stejný rozptyl. 

Všechny testy byly provedeny v programu MS Excel a příslušný soubor je přiložen na CD 

s digitální podobou této práce. 

5.4 Celkové zhodnocení přesnosti na základě získaných dat 

Statistické zpracování naměřených dat neukázalo statisticky významné rozdíly mezi hodno-

tami naměřenými odrazem paprsku od hranolu a bezhranolovým způsobem měření. Měřeno 

bylo sice v polních podmínkách, ale za velice příznivého jasného počasí a pouze se slabou 

vibrací. Většina bodů se nacházela na plechových stěnách budovy, které jsou zřejmě pro po-

užití bezhranolového dálkoměru vhodné. Ani u bodů vzdálených několik centimetrů od skle-

něných výplní oken se ale nevyskytly hrubé chyby. Protože stanoviska bylo možné zřizovat 

dostatečně daleko od budovy, nebyla záměrná přímka nikdy v příliš ostrém úhlu se stěnou. 

Všechny tyto faktory zřejmě přispěly k tomu, že při zaměřování budovy FEL se nevyskytly 

v souvislosti s bezhranolovým dálkoměrem žádné komplikace. Naopak na případu zaměřo-

vání hradu Švihov jsou patrná úskalí použití této technologie, na kterou se nelze vždy a za 

všech podmínek stoprocentně spoléhat. 
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Protože testování přesnosti nebylo hlavním tématem této práce, byl získán pouze velice ma-

lý vzorek dat, což ubírá na vypovídací hodnotě provedených testů. Testy, které byly v rámci 

této práce vytvořeny v programu Excel, ale mohou sloužit k dalším výpočtům i pro značně 

rozsáhlejší soubory dat. To by mohlo být považováno za hlavní přínos této kapitoly.  

6 Závěr 

V rámci této práce vznikl poměrně rozsáhlý návod pro tvorbu 3D modelů budov a jejich ná-

sledný import do geografické databáze. Je zde řešeno mnoho různých možností, jakými se 

lze k výslednému modelu dopracovat – uživatel si tak má možnost vybrat, kterou cestu zvolí, 

výsledný produkt ale bude přesto splňovat požadované podmínky pro správné uložení v da-

tabázi.  

Hodně prostoru v této práci je věnováno CAD programům, jejichž použití v kombinaci 

s prostorovými databázemi a GIS aplikacemi může skrývat velký potenciál. Takto vytvořené 

modely totiž nabízejí kombinaci věrné trojrozměrné vizualizace s širokým spektrem analytic-

kých nástrojů GIS aplikací. V různých modifikacích by tak použití prostorových databází moh-

lo být použito v mnoha odvětvích lidské činnosti. Postup tvorby modelu budovy FEL je po-

psán pro tři různé CAD aplikace. Ve všech těchto aplikacích byl také kompletní model vytvo-

řen a příslušné soubory v nativních formátech programů jsou přiloženy na CD. V procesu 

tvorby modelu došlo i k některým nečekaným komplikacím, většinou z důvodu nekompatibi-

lity různých výměnných formátů. Všechny tyto komplikace ale byly vyřešeny a popis řešení se 

stal součástí této práce.  

Nemalá část také byla věnována statistice pro rozbor přesnosti bezhranolového dálkoměru 

v přístroji Topcon 7001. Přestože byl zkoumán pouze malý soubor hodnot, vytvořené testy 

jsou použitelné i pro značně rozsáhlejší soubory dat.  

Problematika, kterou se tato práce zabývá, je značně rozsáhlá a práci by tak bylo možné ještě 

dále rozšiřovat. Směrů se nabízí mnoho; např. bylo by možné hledat efektivnější způsoby 

tvorby modelu. Značným urychlením by mohla být automatizace tvorby DXF souborů speci-

álně pro tento účel vytvořeným programem.  



 
 

SEZNAM ZKRATEK (čerpáno z [SIMA09]) 

CAD Computer aided design 

CSV Comma separated values 

DXF  Data exchange format 

ESRI  Environemental Systems Research Institute 

FAV Fakulta aplikovaných věd 

FEL Fakulta elektrotechnická 

GIS Geografický informační systém 

GEN2 Geodézie 2  

GÚ Geodetické údaje 

JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální 

KMA Katedra matematiky 

MNČ Metoda nejmenších čtverců 

PBPP Pevný bod polohového pole 

PP Polygonový pořad 

SSV Space separated values 

TB Trigonometrický bod 

ZČU Západočeská univerzita 
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Příloha A: Model vytvořený v programu AutoCAD 2010 

 

 

 



 
 

 

 

Příloha B: Model vytvořený v programu Rhinoceros 3D 

 

 

 

 

 



 
 

 

Příloha C: Model vytvořený v programu SketchUp opatřený texturou (detail) 

 

 

 



 
 

Příloha D: Model uložený v databázi a vizualizovaný v programu ArcScene 

 



 
 

 

Příloha E: Vizualizace modelu v Google Earth 

 

 

 



 
 

Příloha F: Statistická data získaná v rámci testování přesnosti dálkoměru 

n P NP X1=P-NP X2= 
����

�  

1 19.965 20.01 -0.045 -0.00225 

2 12.904 12.915 -0.011 -0.00085 

3 14.11 14.144 -0.034 -0.00241 

4 24.272 24.365 -0.093 -0.00383 

5 13.581 13.59 -0.009 -0.00066 

6 41.027 41.06 -0.033 -0.0008 

7 35.362 35.379 -0.017 -0.00048 

8 84.568 84.615 -0.047 -0.00056 

9 77.847 78.183 -0.336 -0.00432 

10 72.968 72.838 0.13 0.001782 

11 72.857 73.254 -0.397 -0.00545 

12 30.846 30.844 0.002 6.48E-05 

13 38.782 38.843 -0.061 -0.00157 

14 53.423 53.457 -0.034 -0.00064 

15 45.768 45.796 -0.028 -0.00061 

16 65.177 65.36 -0.183 -0.00281 

17 54.898 54.978 -0.08 -0.00146 

18 60.315 60.343 -0.028 -0.00046 

19 13.265 13.285 -0.02 -0.00151 

20 34.488 34.536 -0.048 -0.00139 

21 33.848 33.87 -0.022 -0.00065 

22 57.71 57.708 0.002 3.47E-05 

24 38.764 38.692 0.072 0.001857 
 

 
P NP X1 = P-NP X2 = 

����
�  

počet prvků n 23 23 23 23 

minimum 12.90 12.92 -0.40 -0.01 

maximum 84.57 84.62 0.13 0.00 

průměr 43.34 43.39 -0.06 0.00 

směrodatná odchylka 22.12 22.17 0.11 0.00 

koeficient šikmosti  0.244623711 0.247831235 -1.825068838 -0.595138315 

koeficient špičatosti -0.992654958 -0.992234988 4.228424727 0.96022076 

JB 1.17 1.18 29.90 2.24 

alfa 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 

krit.hodnota 5.99 5.99 5.99 5.99 

  JE NORMALNI  JE NORMALNI NENI NORMALNI  JE NORMALNI 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 


