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Abstrakt 

 Predmetom diplomovej práce je vytvorenie 3D modelu a technickej správy 

objektu Letohrádek Mitrovských v Brně. Na úvod sa práca zaoberá históriou, lokalitou 

a popisom objektu. Väčšia časť práce je zameraná na samotné spracovanie 3D modelu. 

Vyhotovené boli dva modely v dvoch rôznych programoch. Hlavný priestorový model 

je vyhotovený v programe AutoCAD a doplnkový model v programe 123DCatch. 

Diplomová práca bola ďalej poskytnutá vedúcemu produkcie Letohrádku Mitrovských 

pre využitie do budúcnosti. 

 

Kľúčové  slová  

 3D model, AutoCAD, 123DCatch, Letohrádek Mitrovských,  

 

Abstract 

  The subject of the thesis is to create a 3D model and technical report of 

Letohrádek Mitrovských in Brno. I started with the history, location and description of 

this object. Other part of my work is focused on making of 3D model. I have made two 

different models in two different programs. The main spatial model has been made in 

program AutoCAD and additional model in program 123DCatch. Thesis will be 

provided for usage in the future for the administrator of object Letohrádek Mitrovských 

in Brno. 
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1. ÚVOD 

 Znázorňovanie a zachytenie aktuálneho stavu objektov a ich okolia je už od 

nepamäti pre ľudí dôležité, ide o možnosť ako zaznamenať hmotný objekt, s možnosťou 

ďalšieho využitia. Vždy sa jedná o objekty, ktoré majú určitú kultúrnu, historickú či 

citovú hodnotu.  

 Predmetom diplomovej práce je vyhotovenie 3D modelu objektu podľa 

vlastného výberu. Záujmovým objektom je Letohrádek Mitrovských, ktorý sa nachádza 

v brněnskej mestskej časti Brno-střed. V súčasnosti sa Letohrádek využíva na výstavy, 

svadby a iné spoločenské akcie. Zaujímavý a výnimočný je jeho architektúrou, 

kultúrnou hodnotou a atypickým umiestnením v Brně, na základe čoho bol zvolený pre 

diplomovú prácu.  

 

Obr. 1 Letohrádok Mitrovských [4] 

 

 Vyhotovovaný 3D model bo spracovaný dvoma spôsobmi a to klasickými 

geodetickými metódami, modelovaním v programe AutoCAD 2015 a pomocou 

pozemnej fotogrametrie za využitia programu 123DCatch. Hlavným výsledkom je 3D 

model v programe AutoCAD. Výstup z programu 123DCatch je ilustratívny pre 

porovnanie priestorových modelov.  

 Prevedenie 3D modelu fotogrametrickou cestou bolo založené na spracovaní 

vyhotovených snímok s použitím reálnych textúr, ktoré dodali modelu realisticky 

dojem. Spracovanie výsledného modelu fotogrametrickou cestou prebiehalo z 

vyhotovenia jednotlivých modelov, ktoré bolo nutné pospájať do výsledného 3D 

modelu za použitia programu CINEMA 4D.  
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 Vyhotovenie 3D modelu geodetickou cestou, modelovaním v programe 

AutoCAD 2015 predchádzalo meračským prácam, zameraním celého objektu a jeho 

blízkeho okolia s výsledkom súradníc polohy a nadmorskej výšky.  

 Terénne práce spočívali najskôr z fotografických prác, vyhotovenia snímok 

jednotlivých modelov. Po rekognoskácii územia bola zvolená konfigurácia a metóda 

zamerania meračskej siete a využitie bodov PPBP.  

 Výsledkom diplomovej práce sú vytvorené dva modely vyhotovené a 

spracované rôznym spôsobom a ich vzájomné porovnanie a zhodnotenie. 

 Diplomová práce je rozdelená do pätnástich základných kapitol zameraných na 

spracovanie 3D modelu. Hlavné kapitoly sú ďalej členené do podkapitol, ktoré 

konkrétne riešia určitú problematiku. Druhá a tretia kapitola sú zamerané na lokalitu a 

samotný predmetný objekt práce, stručne popisujú danú oblasť, históriu a súčasný stav 

Letohrádku. V kapitole prípravné práce je uvedené odôvodnenie voľby objektu, 

získanie samotného povolenie na prístup k objektu a voľba programov pre spracovanie 

3D modelu a ich stručný popis. Ďalšie dôležité kapitoly sú zamerané na terénne práce, 

spracovanie nameraných dát a samotné grafické spracovanie priestorových modelov. V 

rámci kapitoly spracovania nameraných dát je posúdenie presnosti merania, polohové a 

výškové. Jedna samostatná kapitola pojednáva o spracovaní a vyhotovení 3D modelov, 

vyhotovených v programoch AutoCAD a 123DCatch. Na grafické spracovanie sa viaže 

samostatná kapitola porovnávajúca oba vyhotovené 3D modely, ich výhody a 

nevýhody, voľbu ich použitia. 

 Vyhotovovanie 3D modelov je v dnešnej dobe veľkým prínosom. Ako jednu z 

jeho najväčších výhod môžeme povedať, že nám svojim jednoznačným výstupom 

približuje navrhovane riešenia, či už sa jedna o stavebne objekty alebo a konštrukčne 

súčiastky. Veľkou výhodou je prepojenie s digitálnymi databázami, čo umožňuje 

vytváranie virtuálnych podôb častí prvkov a vytvárať z nich celky. Nemožno zabudnúť 

na ich flexibilitu, možnosť meniť uhly pohľadov a tak získať okamžitý plasticky dojem. 

Pre výstup priestorových modelov sa používajú 3D tlačiarne, v dnešnej  dobe sú 

ponúkané z širokého množstva produktov. 

 Využiteľnosť 3D modelov ma veľké uplatnenie v geografických informačných 

systémoch, v plánovacích procesoch, v urbanizme, architektúre, ako aj vo filmovom 

priemysle a v mnohých ďalších odvetviach.  
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2. LOKALITA 

 Brno je krajské mesto Jihomoravského kraja, nachádzajúce sa na južnej Morave 

na sútoku riek Svratka a Svitava, ide o druhé najväčšie mesto Českej republiky, ktoré 

bolo pokladané za hlavné mesto Moravy. Jeho centrálna časť je tvorená samostatným 

okresom Brno-město. Dominantnou pamätihodnosťou Brna je hrad Špilberk, ktorý je 

srdcom mesta, okrem neho sa Brno môže pýšiť katedrálou sv. Petra a Pavla na Pětrove.  

 Brno je taktiež centrom súdnej moci, 

nachádza sa tu Najvyšší súd, Ústavný súd a 

taktiež Najvyšší správny súd. Ide o významné 

mesto, nie len z administratívnej stránky ale aj 

z hľadiska histórie, kultúry a taktiež je 

populárne pre veľký počet vysokých škôl, ktoré 

sa tu nachádzajú. [1]      

       Obr. 2 Lokalizácia Brna [2] 

 

 Záujmový objekt Letohrádek Mitrovských sa nachádza v blízkom centre mesta 

Brno, západným smerom od historického centra mesta v katastrálnom území Staré 

Brno, neďaleko Mendlovho námestia. Ide o architektonicky ojedinelú stavbu z dôvodu 

jeho nesúladom s blízkym okolím. 

 

Obr. 3 Lokalizácia Letohrádek Mitrovských [3] 
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3. HISTÓRIA A SÚČASTNOSŤ 

 3.1 Vznik Letohrádku 

 Letohrádek Mitrovských vznikol po roku 1779, kedy príslušník šľachtického 

rodu Mitrovský pán Antonín Arnošt odkúpil pozemok od moravských zemských 

statkov. Na tomto pozemku vybudoval elegantnú stavbu neskoršieho barokového 

Letohrádku v štýle klasicistného Ľudovíta XVI. Architektonicky sa Letohrádok odlišuje 

od ostatných stavieb v Brne a v celom jeho regióne, ide o výnimočnú stavbu na celej 

Morave. Jedná sa o umelecky, historicky a vizuálne zaujímavú stavbu. Behom času sa v 

okolí Letohrádku vybudoval záhradný areál a skleník na pestovanie ananásov. [4] 

Obr. 4 Najstaršia zachovaná fotografia Letohrádku [4] 

 

 Postupom čašu objekt zmenil niekoľko krát majiteľa v 19. storočí bol vo 

vlastníctve mesta Brno. Kedy objekt slúžil ako záhradná reštaurácia a zároveň sa tu hrali 

divadelné predstavenia. V 60. rokoch 20. storočia bol využívaný ako materská škôlka. 

V rokoch 1962-1965 prebehla prestavba Letohrádku, kedy sa odstránili nehodnotné 

prístavby. V 70. rokoch mesto plánovalo využiť objekt ako knižnicu a zároveň prešiel 

objekt generálnou rekonštrukciou. V roku 1988 Letohrádok zmenil majiteľa a stalo sa 

nim Múzeum mesta Brno. Objekt sa dostal pod jeho správu hlavne pre jeho vysokú 
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architektonickú a kultúrnu hodnotu. Na Letohrádku ešte prebehlo niekoľko 

rekonštrukcií ako obnova fasády, okien a obklad strechy. [3] 

 V súčasnej dobe na Letohrádku prebieha mnoho kultúrnych akcii ako sú 

koncerty, divadelne predstavenia pre deti, výstavy, prednášky. Konali sa tu rôzne 

podujatia napr. "Výstava Devatero pohádek Karla Čapka", ktorá bola určená hlavne 

deťom, výstava Betlehemov ktorá bola tematikou Vianoc, výstava pod názvom "České 

korunovační klenoty", kde sa prezentovali majstrovské repliky najhodnotnejších 

českých pokladov a mnohé ďalšie akcie. S týmto kultúrnym využitím Letohrádku sa 

počíta aj do budúcnosti. 

 

3.2 Popis objektu a okolia 

 Predmetný objekt sa nachádza na ulici Veletržní v parku zdobeným sochou 

Marta, ktorá bola pôvodne premiestnená z Komenského námestia. Pred objektom sa 

nachádza vonkajšia terasa približne o rozlohe 270 m2. Letohrádok môžeme 

charakterizovať ako budovu v obdĺžnikovom tvare, ktorá je hneď na prvý pohľad 

rozdelená na hlavnú stredovú časť s bočnými krídlami po jej stranách. Ide o 

architektonicky zložitú stavbu, čomu nasvedčujú ozdobné prvky nad dverami, oknami a 

olemovanie pod celou strechou. Strešná časť budovy je taktiež rozdelená na tri časti, 

ozdobené tromi džbánmi s kvetinami, kroré prikladajú Letohrádku ešte viac na pôvabe. 

Terasa je s parkom prepojena schodištom, ktoré je lemované betonovým ozdobným 

zábradlím, ktoré tiež obklopuje celú terasu. Na zábradli sa nachádzajú ďalšie ozdobné 

prvky v podobe džbánov.  

 

Obr. 5 Budova Letohrádku s jeho okolím 
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 Objekt je rozdelený na dve podlažia jedno podzemné a nadzemné. Pri vstupe do 

budovy Letohrádku návštevníkov hneď na začiatku očarí ústredný oválny sál, ktorý je 

dominantou interiéru, hlavne z dôvodu jeho zdobenia maľbou z 19. storočia, s 

tematikou flóry a fauny. Po stranách ústredného sálu sa nachádzajú bočné krídla, v 

ktorých bývajú väčšinou umiestnené výstavné exponáty. Pri vstupných dverách do 

Letohrádku sa nachádza točíte schodisko do podzemného podlažia kde sa nachádza 

ďalší veľký sál a ostatné menšie priestory. [5] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Budova Letohrádku [5] 

 

 Hodnotu Letohrádku dokladá tiež fakt, že bol zapísaný do Ústredného zoznamu 

kultúrnych pamiatok a je súčasťou ochranného pásma Mestskej pamiatkovej rezervácie. 

[3] 
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4. PRÍPRAVNÉ PRÁCE 

 4.1 Voľba objektu 

 Po výbere témy diplomovej práce pod názvom 3D model vybraného objektu 

bolo dôležité vybrať objekt, ktorý by spĺňal predmet a rozsah diplomovej práce.  

 Hlavné požiadavky pri výbere:  

• lokalita - Brno a jeho blízke okolie 

• dostatočne veľký priestor okolo objektu (čo 

najmenšie zakrytie objektu)  

• okolie objektu - estetická úprava 

• veľkosť a tvar objektu    

 Kritéria pre výber objektu boli kladené už aj z hľadiska geodetického zamerania 

a grafického spracovania v zvolených programoch.  

 Po zvážení viacerých možností výberu a osobnej návšteve objektu a jeho okolia,  

bol zvolený Letohrádek Mitrovských, ktorý splňoval všetky požiadavky. Problém 

predstavovalo nesplnenie druhého kritéria, kedy južné krídlo Letohrádku je zakryté 

stromami a to predstavovalo problém pri geodetických a fotografických prácach.  

  

 4.2 Získanie povolenia 

 Po výbere objektu a konzultácií s vedúcim práce bolo potrebné získať povolenie 

od vedúceho produkce Letohrádku na príslušné terénne práce, týkajúce sa geodetických 

a fotografických úkonov. Komunikácia prebiehala prostredníctvom e-mailov, kde nebol 

žiadny problém alebo výhrady zo strany Letohrádku. Samozrejme po vyhotovení 

diplomovej práce bude diplomová práca poskytnutá Letohrádku, kde by mohla byť do 

budúcnosti použitá pre dokumentáciu a pri prípadných rekonštrukciách.  

 Uvažovalo sa aj o možnosti spracovania interiérovej časti objektu, ktorá bola 

zamietnutá na základe veľkej návštevnosti objektu a s tým súvisiacich akcií na 

Letohrádku. 
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4.3 Voľba a popis programov pre spracovanie  

 Hlavným cieľom práce bolo vyhotovenie 3D modelu Letohrádku, zvolený bol 

program AutoCAD. Jeho výber bol založený na základe jeho dostupnosti, rozšírenosti a 

na základe získaných základných znalosti v oblasti 3D modelovania, absolvovania 

cvičení z predmetu 3D modelovani na vysokej škole.  

 Ako doplnkový 3D model bol zvolený model s reálnymi textúrami. Zvolený ako 

hlavný program na spracovanie jednotlivých 3D modelov bola aplikácia Autodesku 

123DCatch. 

 Na spájanie detailných modelov bolo potrebné použiť program, ktorý by bol 

schopný zjednotiť, orientovať, polohovo umiestniť a rozmerovo upraviť 3D model. 

Keďže sa jedná o doplnkový model, neboli na ňom vykonané úpravy spojovania. 

Nebola mu určená poloha, skutočný rozmer a ani orientácia. Všetky vymenované 

úpravy splňuje program CINEMA 4D, v ktorej boli jednotlivé modely pospájané.   

 Dôležitou súčasťou voľby programov bolo ich následné testovanie, na základe 

ktorých boli dané programy zvolené. 

 Jedným z hlavných cieľov testovania bolo zistiť schopnosti, funkcie programu a 

získať znalosti v obsluhe programu. Na základe testovania bolo zvolené vyhotovenie 3D 

modelu pospájaním jednotlivých modelov, ktoré boli rozdelené na jednotlivé časti 

(rozdelenie jednotlivých stien na jednotlivé modely), daný postup bol volený s ohľadom 

na kvalitu a väčšiu detailnosť jednotlivých modelov. Pri prvom testovaní bol porovnaný 

model z fotografií obsahujúcich celú prednú časť Letohrádku s modelom steny 

vyhotovenej z detailných fotografii konkrétnej jednej časti (obr. 7).  

 Veľkú mieru kvality modelov ovplyvňuje správne nastavenie parametrov vo 

fotografickom zariadení (viď. kapitola 5.5) a vzdialenosť fotografickej aparatúry od 

snímaného objektu. Prvý testovaný model bol snímaný bez úvodného nastavenia 

parametrov fotoaparátu a z veľkej vzdialenosti od objektu, zatiaľ čo druhý testovaný 

model mal pred snímaním nastavené parametre fotoaparátu a snímanie bolo vykonávané 

z dostatočne blízkej vzdialenosti. Výsledkom tetovania bolo rozhodnutie vyhotovenia 

jednotlivých modelov a na zaver ich pospájané do výsledného 3D modelu.  



 

 

 Po vyhotovení a pospájaní modelu neboli vykonané 

ilustrovania funkčnosti programu samotného bez použitia 

 

 4.3.1 Aplikácie 

 123DCatch je jedným zo 

spoločnosti Autodesk. Cel

ktoré sú bezplatne dostupené

clound software fungujúc

 Rozdelenie rodinnej

• 123D Design (

rôznymi materiálmi

• 123D Make (

vyrezaním

• 123D Catch

fotiek) 
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Po vyhotovení a pospájaní modelu neboli vykonané ďalšie úpravy z dôvodu 

nosti programu samotného bez použitia ďalších programov.

Obr. 7 Testovanie programu 123DCatch 

Aplikácie 123D  

je jedným zo série nástrojov z rodinných aplikácií

Autodesk. Celá séria aplikácií je zameraná na 3D modelovanie a 3D t

dostupené ako 3D CAD aplikácie v mobilnej verzii alebo ako aj web

fungujúci v internetovom prehliadači. [6] 

Obr. 8 Aplikácia Autodesk 123D [6] 

 

Rozdelenie rodinnej 3D aplikácia Autodesk 123D: 

123D Design (vytváranie a editácia 3D modelov, 

rôznymi materiálmi) 

123D Make (vytváranie 3D modelov z 2D plátkov

vyrezaním z kartónov a ich zlepením dokopy) 

123D Catch (vyhotovenie realistického 3D modelu na 

alšie úpravy z dôvodu 

alších programov. 

aplikácií 123D americkej 

na 3D modelovanie a 3D tlač, 

v mobilnej verzii alebo ako aj web-

 

3D modelov, možnosť práce s 

plátkov, s následným 

3D modelu na základe reálnych 
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• 123D Sulpt (aplikácia zameraná na sochárske úpravy 3D modelov) 

• 123D Creature (mobilná modelovacia aplikácia pre modelovanie 

fantastických tvorov, skôr sa jedna o zábavnú aplikáciu)  

• 123D Circuit (on-line navrhovanie projektov týkajúcich sa elektroniky) 

[6] 

 

 4.3.1.1 123DCatch   

 123DCatch je voľne dostupný nastroj, ktorý je zameraný na automatizované 

vyhotovenie detailných 3D modelov ľubovoľných objektov zo snímok vyhotovených 

zvoleným fotografickým zariadením. Aplikácia existuje vo forme počítačového 

programu ale aj ako mobilná aplikácia do smartfonov.  

 Jedná sa o Cloudovú aplikáciu pracujúcu s digitálnymi snímkami, z ktorých na 

základe metódy optickej korelácie vyhľadá na jednotlivých snímkach odpovedajúce si 

body a vyhotoví 3D model s realistickými textúrami, ktoré si prevezme zo snímok. 

Samotný výpočet sa nevykonáva na užívateľskom počítači, ale na vzdialených 

serveroch s ktorými je zaistená komunikácia prostredníctvom internetovej siete. Počas 

celého vyhovenia 3D modelu je nevyhnutné pripojenie na internet. 3D model je zaistený 

nepravidelnou trojuholníkovou sieťou tzv. TIN. [6] 

 

Obr. 9 Pracovné prostredie 123DCatch 
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 Úprava kvality fotografií, použitých pre model a úprava trojuholníkovej siete na 

samotnom modely nebola potrebná, program nezamrzával a načítaval projekt bez 

problémov. Väčšie rozlíšenie snímok ma svoje opodstatnenie pri manuálnom 

priradzovaní bodov na jednotlivých snímkach, s použitím funkcie lupa, kde na 

snímkach s väčším rozlíšením je rozoznanie identických bodov podstatne jednoduchšie 

a jednoznačné.  [7] 

 Presnosť, detailnosť, kvalita a korektný výpočet 3D modelu je závislý na 

správnom nasnímaní objektu fotografickým zariadením. Internetové stránky aplikácie 

[7] poskytujú sériu videí popisujúcich detailne spracovanie s postupmi ako správne 

nasnímať objekt, vyhotoviť 3D model, editovať a ďalšie práce s 3D modelom. Môže 

nastať prípad kedy program nie je schopný automaticky vypočítať model, následne je 

použitá editácia manuálne priradzovania totožných bodov na snímkach, z ktorých je 

možné model znova vyhotoviť. Jednotlivé kritéria snímania sú podrobne popísané v 

kap. 5.5. 

 

Obr. 10 Manuálne priraďovanie bodov 123DCatch 

 

 V programe je možnosť vyhotovenia videa a export projektu do vopred 

zvoleného formátu *.3dp, *.obj, *.fbx, alebo .dwg.. Pre export a ďalšiu prácu s modelmi 

bol zvolený formát *.obj, ktorý podporuje väčšina modelovacích programov. K formátu 
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*.obj bol pri každom modeli vygenerovaný súbor s textúrami daného modelu o veľkosti 

4096x4096 pixlov s formátom *.jpg. Počet súborov s textúrami vychádzal z veľkosti 

modelu a od množstva textúr na ňom. 

 Postup spracovania 3D modelu v programu 123DCatch: 

• Správny postup vyhotovenia digitálnych snímok a ich import do softvéru 

• Odoslanie snímok na spracovanie 

• Výpočet 3D modelu a stiahnutie do počítača alebo mobilného zariadenia 

• Možnosť editácie, nahratia nových snímok alebo odobratia pôvodných 

snímok a opätovný výpočet, možnosť manuálneho priradzovania snímok  

• Uloženie, export modelu do zvoleného formátu 

 Výhodami použitia programu je jeho dostupnosť a možnosť pripojenia 

kdekoľvek, kedykoľvek a z akéhokoľvek počítačového zariadenia. Medzi najväčšiu 

nevýhodu patrí jeho nutnosť kvalitného pripojenia na internet. 

 Kvalita výsledného projektu je závislá na rozsiahlosti a prístupnosti 

pozorovaného objektu.  

 

4.3.2  CINEMA 4D  

 CINEMA 4D je produktom firmy Maxon so sídlom v Nemecku. Ide o 3D 

grafický software pre tvorbu 3D scén. Software umožňuje modelovanie, prácu s 

textúrami, animácie, rendering atď.. [11] 

 Pracovné prostredie programu je jednoduché, prehľadné a ľahko ovládateľné. 

Exportované súbory z programu 123DCatch vo formáte *.obj boli bez problémov 

importované do pracovného prostredia CINEMA 4D aj s reálnymi textúrami. Na rozdiel 

od AutoCAD-u, ktorý mal pri testovaní problém s nahraním textúr a preto sa s ním pri 

vyhotovovaní doplnkového modelu nepracovalo.  

 Zobrazenie 3D modelov s reálnymi textúrami nerobilo problém ani programu 

MicroStation v8i. Na základe jednoduchosti ovládania a práce s modelom bol na 

spájanie modelov zvolený program CINEMA 4D.  
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4.3.3 AutoCAD  

 Program AutoCAD od americkej spoločnosti Autodesk je program zaoberajúci 

sa technickým navrhovaním a tvorbou digitálnych prototypov. Je  využívaný ako aj pre 

2D, tak aj pre 3D navrhovanie v oblasti technických oborov. [10] 

 CAD (Computer Aided Design - Počítačová podpora konštruovania) je jednou z 

oblasti využívaná pre uplatnenie výpočtovej techniky v praxi. Tieto programy umožňujú 

vytváranie výkresovej dokumentácie ako aj možnosť vytvárania geometrie objektov 

približujúcich sa skutočnosti. Umožňuje vykonávať radu úprav na vyhotovovaných 

objektoch ako aj odvodenie ich základných technických parametrov. Veľkou výhodou 

počítačových návrhov je jeho naviazanie na technologické činnosti, analýzy a výpočty. 

[10] 

 AutoCAD je v dnešnej dobe využívaný v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a 

môžeme ho chápať ako CAD aplikáciu alebo ako platformu pre vývoj užívateľských 

CAD aplikácií. Od začiatku svojho vývoja bola prispôsobovaná pre možnosť využitia 

ďalších nadstavieb. Najskôr to boli aplikácie AutoLIPSu, neskôr v jazykoch C, 

objektových C++, VBA či na základe platformy .NET. Ako výsledok bol vznik tisícok 

nadstavieb, ktoré sú špecializované pre konkrétny účel (projektovania líniových stavieb 

- RailCAD, geodetické aplikácie atď.)  [10] 

 Autodesk vytvára špecializované verzie AutoCAD-u s rôznym zameraním: 

o AutoCAD (základné aplikácie a vývojové prostredie) 

o AutoCAD Mechanical (strojárenské 2D navrhovanie) 

o AutoCAD Architecture (architektúra a stavebníctvo) 

o Autodesk Civil 3D (územne plánovanie) 

o Autodesk Map 3D (GIS - geografické informačné systémy) 

o Autodesk Raster Design  (práca s rastrovými dátami) [10] 

 

 Pre vyhotovenie 3D modelu v počítačovom prostredí sa ponúka veľké množstvo 

programov ako napr. MicroStation, Maya, Rhinoceros atď..  

 Voľba programu AutoCAD bol založený na viacerých hľadiskách ako: 
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• dostupnosť programu prostredníctvom študentskej licencie z internetových 

stránok Autodesku, kde sú študentom VUT v Brně licencie poskytnuté zdarma 

• svetovo najrozšírenejšia používaná CAD aplikácia 

• základné znalosti práce s programom na základe absolvovania predmetov HU53 

- 3D modelovanie a HU52 - AutoCAD 

 Najpoužívanejšie formáty, s ktorými AutoCAD pracuje a ich použitie: 

o *.dwg (výkresové súbory) 

o *.dwt (ukladanie šablón výkresu) 

o *.bak (záložná kópia výkresu) 

o *.dwf (elektronická publikácia výkresu prostredníctvom 

internetu) 

o *.plt (vykresľovanie do súborov) 

o formáty pre prenos dát medzi AutoCAD-om a inými programami 

napr.: *. dxf, *.eps, *.wmf, *.3ds, ... [10] 

 

  



 

 

5. TERÉNNE PRÁCE

 Geodetické meranie bolo nutné 

výsledných súradníc podrobných bodov bolo vykonané modelovanie v programe 

AutoCAD.  

 

5.1 Prístrojové vybavenie

 Prístroje na geodetické 

dĺžkovej presnosti zamerania

 Na základe daných podmienok bola vybraná totálna stanica 

3003N s výrobným číslom 

bol vyhotovený test presnosti meraných horizontálnych a vertikálnych smerov

merania dĺžok klasickým hranolovým a bezhranolovým meraním. Pre totálnu stanicu 

TOPCON GPT 3003N (v.

meraných smerov a meraných d

 Pre zameranie mera

použitia GPS aparatúry od firmy TOPCON

 Použitá anténa: Topcon PG

 Použitý prijímač Topcon GRS

Obr. 

 Ďalšie prístrojové vybavenie bol nivela

číslom AR4291.  
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5. TERÉNNE PRÁCE 

Geodetické meranie bolo nutné pre vyhotovenie 3D modelu, na základe 

výsledných súradníc podrobných bodov bolo vykonané modelovanie v programe 

5.1 Prístrojové vybavenie  

geodetické zameranie boli zvolené na základe dosta

zamerania objektu a možnosti bezhranolového módu

Na základe daných podmienok bola vybraná totálna stanica 

číslom 4D0 509. V rámci predmetu "Metrologie a standardizace" 

vyhotovený test presnosti meraných horizontálnych a vertikálnych smerov

žok klasickým hranolovým a bezhranolovým meraním. Pre totálnu stanicu 

OPCON GPT 3003N (v.č.: 4D0 509) boli vyhotovené taktiež kalibra

meraných smerov a meraných dĺžok. Výsledne elaboráty sú súčasťou príloh.

meračskej siete bola zvolená technológia GNSS

použitia GPS aparatúry od firmy TOPCON.  

Topcon PG-AI (v.č.: 308 2948).  

rijímač Topcon GRS-1 (v.č.: 596 04138). 

 

Obr. 11 Použitá GPS aparatúra [10],[11] 

 

alšie prístrojové vybavenie bol nivelačný prístroj Topcon AT

pre vyhotovenie 3D modelu, na základe 

výsledných súradníc podrobných bodov bolo vykonané modelovanie v programe 

dostačujúcej uhlovej a 

módu merania dĺžok. 

Na základe daných podmienok bola vybraná totálna stanica TOPCON GPT 

Metrologie a standardizace" 

vyhotovený test presnosti meraných horizontálnych a vertikálnych smerov a test 

žok klasickým hranolovým a bezhranolovým meraním. Pre totálnu stanicu 

bračné listy pre test 

ťou príloh. 

technológia GNSS metóda RTK  za 

Topcon AT-G4 s výrobným 
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 Ostatné pomôcky: statív, hranol na výtyčke, nivelačná lata, nivelačná podložka, 

pásmo, dvojmeter, kladivo, stabilizačné prostriedky a signalizačný sprej. 

 Všetky pomôcky okrem signalizačného spreju a stabilizačných prostriedkov boli 

vypožičané z Ústavu Geodézie VUT v Brně 

  

 Popis parametrov totálnej stanice Topcon GPT 3003N: 

 

Obr. 12 Totálna stanica TOPCON GPT 3003N [1] 

ĎALEKOHĽAD 
Dĺžka 150 mm 
Priemer objektívu 45 mm 
Zväčšenie 30x 
Obraz Vzpriamený 
Zorné pole 1°30′ 
Rozlišovacia schopnosť 2,8′′ 
Minimálne zaostrenie 1,3 m 

DĹŽKOVÉ MERANIE 
Presnosť merania dĺžok s hranolom ± 3 mm + 2 ppm 
Bezhranolové meranie dĺžok do 25 m ± 10mm 
Bezhranolové meranie dĺžok nad 25 m ± 5mm 

SMEROVÉ MERANIE 
Smerová presnosť 10cc 

Tab. 1 Popis parametrov totálnej stanice Topcon GPT 3003N [1] 
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 Popis parametrov nivelačného prístroja Topcon AT-G4: 

Obr. 13 Nivelačný prístroj Topcon AT-G4 [9] 

ĎALEKOHĽAD 
Dĺžka 192 mm 
Priemer objektívu 30 mm 
Zväčšenie 26x 
Obraz Vzpriamený 
Zorné pole 1°30′ 
Rozlišovacia schopnosť 3,5′′ 
Minimálne zaostrenie 0,5 m 

PRESNOSŤ MERANIA 
Stredná kilometrová chyba 2,0 mm 

LIBELA 
Citlivosť krabicovej libely 2 mm 

PRÍSTROJ 
Hmotnosť 1,6 kg 

Tab. 2 Popis parametrov nivelačného prístroja Topcon AT-G4 [2] 

 

 Popis parametrov fotoaparátu OLYMPUS VR-350 

 

Obr. 14 Fotoaparát OLYMPUS VR-350 [7] 
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SNÍMAČ 
Maximálne rozlíšenie 4608x3456 pix. 
Typ senzoru CCD 
Optický zoom 10 
Počet pixlov 16 Mpix. 

DISPLEJ 
LCD displej 3,0′′ 

OBJEKTÍV 
Ohnisková vzdialenosť 24-240 mm 
Najkratšie zaostrenie 1 cm 

PRÍSTROJ 
Hmotnosť 0,2 kg 

Tab. 3 Parametre fotoaparátu OLYMPUS VR-350 [3] 

 

 5.2 Rekognoskácia  

 Pred samotným začiatkom meračských prác bolo nutné zhodnotiť stav bodového 

poľa a podľa neho navrhnúť konfiguráciu meračskej siete v okolí objektu. Okolie 

Letohrádku sa nachádza v husto zastavanej časti mesta, z toho dôvodu nebolo z 

blízkeho okolia vidieť na vzdialenejšie, uhlové orientácie typu kostol, Špilberk, Petrov, 

ktoré sa nachádzali v bezprostrednej blízkosti.  
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Obr. 15 Stav bodového poľa [8] 

 

Číslo bodu Druh bodu Použiteľnosť Popis 
145 TB Nepoužiteľný Stabilizácia na streche panelového domu 

145.1 ZhB Nepoužiteľný Stabilizovaný čapovou značkou 
145.2 ZhB Nepoužiteľný Stabilizovaný čapovou značkou 
533 PPBP Nepoužiteľný V teréne nenájdený 
552 PPBP Nepoužiteľný V teréne nenájdený 

661 PPBP Použitý 
Stabilizácia klincovou značkou blízko koľají 

električky 
557 PPBP Nepoužitý Stabilizovaný ako roh budovy 
558 PPBP Nepoužitý Stabilizovaný ako roh budovy 
664 PPBP Nepoužitý Stabilizovaný ako roh budovy 

JM-071-1124 PVBP Použitý Stabilizovaný čapovou značkou 
JM-071-1125 PVBP Použitý Stabilizovaný čapovou značkou 
JM-071-1677 PVBP Použitý Stabilizovaný čapovou značkou 

Tab. 4 Použiteľnosť PBP 
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 Čo sa týka BP v oblasti Letohrádku väčšina bodov stabilizovaných ako rohy 

budov  bola vylúčená z dôvodu zateplenia budovy, jedná sa o body 557, 558, 664. Počas 

merania boli tieto body zamerané, ale pri výpočtových meraniach boli vylúčené. Pre 

výškové zameranie bola zvolená trojica nivelačných bodov.  

 Výsledkom rekognoskácie v teréne bolo zvolenie konfigurácie bodov meračskej 

siete a jej zameranie. Pri konfigurácii bol kladený dôraz na viditeľnosť medzi 

jednotlivými bodmi siete a viditeľnosť na záujmový objekt.    

 

5.3 Stabilizácia a zameranie bodov meračskej siete  

 Po rekognoskácii v teréne bola zvolená na zameranie meračskej siete 

technológia GNSS s použitím GPS aparatúry s kinematickou metódou v reálnom čase - 

RTK (Real Time Kinematic). Ide o metódu kde sa okrem vlastných meraných dát 

prijímajú aj korekcie nutné pre úspešné riešenie ambiguit. Korekcie sú opravy chyb 

hodín pre jednotlivé satelity a chyb z atmosféry (získané na základe známej polohe 

referenčnej stanice). [9] 

 Meračská sieť bola zložená zo šiestich bodov 4001 - 4006. Body boli 

stabilizované trvalo meračskými klincami, ktoré boli umiestnené medzi špáry v 

chodníkoch a obrubníkoch.  

 Zameranie meračskej siete prebehlo v jeden deň, kedy boli dva krát zamerané 

metódou RTK všetky body s opakovaným meraním po hodine. Ako výsledné súradnice 

bol zvolený vážený priemer z dvoch meraní.  

 Pre spresnenie meračskej siete, neboli použité výšky bodov z GPS merania, ale 

bola vykonaná nivelácia, kde pomocné meračské body boli zamerané v nivelačnom 

ťahu bočne. Bol zvolený vložený nivelačný ťah (tam aj späť) výsledné výšky boli 

určené ako priemer z dvoch meraní. Pred samotným nivelovaním bola vykonaná skúška 

nivelačného prístroja a overenie nivelačných značiek - vyhotovením vloženého 

nivelačného ťahu medzi dve nivelačné značky.   
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Číslo bodu 
Y X 

[m] [m] 
4001 599630.742 1161322.511 
4002 599595.040 1161327.447 
4003 599592.196 1161347.151 
4004 599596.946 1161369.543 
4005 599617.342 1161365.162 
4006 599640.671 1161360.282 

Tab. 5 Body meračskej siete - metódou RTK  

 

 Výsledne súradnice z GPS merania sú v súradnicovom systéme S-JTSK a 

výškovom systéme Bpv..  

 

Obr. 16 Meračská sieť 

 

5.4 Podrobné meranie  

 Pre dosiahnutie čo najväčšej presnosti bolo potrebné dodržiavať určité postupy 

ako je správna horizontácia a centrácia prístroja, zaostrovanie zámerného obrazca.  

 Pre podrobné zameranie objektu bola zvolená metóda tachymetrie vždy 

orientovaná na body meračskej siete alebo body PPBP (podľa viditeľnosti). Metóda 

tachymetrie určuje súčasne polohu aj výšku podrobného bodu. Pre overenie presnosti 

merania  boli pri podrobnom meraní kontrolne zamerané identické body, ktoré boli vždy 
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zamerané z iného stanoviska. Za identické body boli volené jednoznačne 

identifikovateľné body, ako boli rámy okien, dverí, výrazné hrany na objekte. Na záver 

boli identické body vzájomne porovnané. Overenie merania bolo vykonané polohové a 

výškové.  

 Pri podrobnom meraní bolo dôležité precízne cielenie na podrobné body a 

hlavne pri použití bezhranolového módu merania dĺžok, bolo potrebné dbať na 

kontrolovanie dĺžky z dôvodu občasného zlého odrazenia signálu, týkalo sa to hlavne v 

prípadoch prekážok pred objektom. Celkovo bolo zameraných 1559 podrobných bodov. 

 Meračské náčrty: 

 Zjednodušením meračských práci bolo využitie vyhotovených snímok za 

meračské náčrty, do ktorých sa zaznamenávali merané podrobné body. Celkový počet 

náčrtov bol 29, z toho bolo nutné niekoľko náčrtov nakresliť.   

 

Obr. 17 Meračské náčrty 
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5.5 Fotografické práce 

 Pre vyhotovenie projektu v programe 123DCatch nie je potrebné použitie 

drahých fotografických aparátov, stačia najbežnejšie digitálne fotoaparáty alebo 

mobilné zariadenia vybavené fotografickým zariadením, pretože už od rozlíšenia 

snímok 3,4 Mpx sa kvalita a hustota trojuholníkovej siete viditeľne nezlepšuje. Pre 

meranie bol použitý fotoaparát OLYMPUS VR-350. 

 Fotografické snímanie objektu bolo zvolené ako prioritné, hlavne z dôvodu 

počasia a blížiacej sa zimy, kedy by sneh na fotografiách znemožnil programu 

vyhotoviť vierohodný model. Z toho dôvodu fotografické práce predchádzali 

meračským prácam. Postup snímania bol založený na pokynoch video sprievodcu na 

internetových stránkach Autodesku.  

 Letohrádok bol rozdelený na jednotlivé časti a jeho snímanie prebiehalo pre 

každý model osobitne. Počet snímok pre vyhotovenie jedného modelu bol obmedzený 

70 snímkami, kde 70 snímok je maximálny možný počet importovaných snímok do 

programu. Pre dosiahnutie lepšej kvality modelu bolo zvolené snímanie v dvoch alebo 

troch vrstvách. Zvoleným postupom snímania bol zaistený správny výpočet modelu aj v 

zakrytých miestach objektu. Výška Letohrádku umožňovala snímať objekt len v dvoch 

vrstvách a to za použitia hliníkového rebríka.  

 Problém predstavovalo snímanie strechy a jej ozdobných prvkov, kde 

nepostačovala ani snímacia rovina z rebríka a určité prvky na streche bolo nutné snímať 

z väčšej vzdialenosti od objektu ako pri snímaní jednotlivých stien. To zapríčiní nižšiu 

detailnosť jednotlivých prvkov na streche. 

 

Obr. 18 Fotografické práce na Letohrádku 
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 Pokyny postupu a pravidiel snímania pre vyhodnotenie správneho modelu: 

 Pre dosiahnutie kvalitného výsledku je potrebné dodržiavať určíte podmienky a 

pokyny určujúce správne snímania objektu. 

� Snímanie by malo prebiehať sériou fotografii vyhotovených podľa tvaru 

snímaného objektu a jeho dostupnosti. Máme dve možnosti snímania dookola 

objektu, poprípade v polkruhu ako to dovoľuje daný projekt, s dostatočným 

prekrytom na jednotlivých snímkach. Pri nedostatočnom prekryte by nedošlo k 

automatickému priradeniu snímok.  

 

Obr. 19 Model vyhotovený z 1 snímacej rady a 2 snímacích rád 

 

� Rozlišuje sa postup snímania exteriéru a interiéru.  

� Jednotlivé časti snímaného objektu by mali byť zachytené na viacerých 

snímkach. Osi záberov snímok by mali ideálne dosahovať rozstup 5°-10°, na 

počet je to 36-72 snímok. Počet fotografii sa volí na základe zložitosti a 

rozsiahlosti daného projektu.  

� Objekt pri snímaní nesmie byť v pohybe, pre výpočet 3D modelu je v určitej 

miere použité aj okolie záujmového objektu.  

� Nemali by byť snímané lesklé, priehľadné, symetrické objekty a objekty s 

homogénnym povrchom, jedná sa tu o problém s identifikáciou identických 

bodov na snímkach.  
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� Ideálne počasie na snímanie je pod mrakom, kedy nemôže nastať problém s 

tieňmi na vyhotovovaných snímkach. S počasím bol na Letohrádku problém, z 

dôvodu veľkého presvetleného okolia, niekoľko krát bolo nutné fotografovanie 

ukončiť. [7] 

 Nastavenie fotoaparátu: 

� Nežiaduce vplyvy na vyhotovovaný model majú snímky vyhotovené pomocou 

blesku, ktorý na snímkach zanecháva osvetlené miesta, z toho dôvodu je nutné 

mať blesk pri fotografovaní vypnutý.  

� Vyhotovované snímky by mali byť vyhotovené pri podobnej expozícií a z toho 

dôvodu sa nastavuje konštantné zaostrenie. Nutnosť zaostrenia fotoaparátu pri 

snímaní na pozorovaný objekt. [7] 

 

6. SPRACOVANIE NAMERANÝCH DÁT 

 Všetky výpočty boli vykonané vo výpočtovom programe GROMA v8. Všetky 

výsledné súradnice (podrobných a pomocných meračských bodov) boli určené v 

súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv.. 

 

6.1 Spracovanie GROMA v. 8 

 GROMA v8 je program, ktorý pracuje v pracovnom prostredí Windows, je 

zameraný na hromadné spracovanie meraných geodetických dát a to z totálnych staníc. 

Výsledkom výpočtových prác v softvéri sú hlavné zoznamy výsledných súradnice a 

nadmorských výšok a protokoly k daným výpočtovým úkonom.  

 Pred zahájením výpočtových prác bolo potrebné upraviť pracovné prostredie 

programu a to napr. nastavenie vstupných a výstupných parametrov, typ zápisníku, 

redukciu. Program automaticky prepočítava merané šikmé dĺžky na vodorovné. 

 Nastavenie súradníc pre redukciu dĺžok: 

� Priemerná súradnica  � = 599 600 � 

� Priemerná súradnica  	 = 1 161 300 � 

� Nadmorská výška  � = 204 �  
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� Na základe zadaných súradníc pre celú lokalitu bola dĺžková redukcia -131 

mm/km  

 Pre výpočet nameraných dát v práci boli použité funkcie: 

� načítanie zoznamu súradníc, zápisníku 

� spracovanie zápisníku  

� spojenie opakovaných meraní na stanovisku (v prípade výpočtu 

siete)  

� vyrovnanie siete  

� polárna metóda dávkou (výpočet podrobných bodov) 

� export vypočítaných zoznamov súradníc a prídavných protokolov  

 

6.2 Vyrovnanie meračskej siete 

 Meračská sieť bola navzájom prepojená meraním medzi jednotlivými 

pomocnými meračskými bodmi a bodom 661 PPBP, čo poskytovalo dostatočný počet 

nadbytočných meraní pre vyrovnanie siete metódou MNČ. Pre zvýšenie presnosti 

meračskej siete boli zvolené súradnice určene GPS meraním ako približné a bolo 

vykonané vyrovnanie siete. Sieť bola vyrovnaná ako voľná.  

 Bod 4006 bol nevhodne zvolený pre GPS zameranie, jednalo sa o veľký zákryt 

nad bodom z južnej strany, čo poskytovalo malý počet družíc. Približné súradnice bodu 

4006 boli zvolené ako priemer súradníc vypočítaných polárnou metódou z dvoch 

stanovísk.  

 Výsledne súradnice bodov meračskej siete: 

Číslo bodu 
Y X H 

[m] [m] [m] 
4001 599630.746 1161322.516 206.096 
4002 599595.037 1161327.452 204.542 
4003 599592.192 1161347.151 203.073 
4004 599596.946 1161369.538 203.052 
4005 599617.343 1161365.160 204.579 
5006 599640.672 1161360.266 204.659 

Tab. 6 Body meračskej siete - vyrovnané súradnice  
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6.3 Posúdenie presnosti merania 

Pre overenie presnosti merania pre vyhotovenie 3D modelu objektu nie je presne 

stanovený predpis popisujúci ako ma byť overenie vykonané, z toho dôvodu zvolený 

postup overenia podľa pokynu Pokyn pro tvorbu účelové mapy.  

Overenie presnosti je dané podmienkami, splnenia strednej súradnicovej chyby 

��,� = 14 �� a strednej výškovej chyby �� = 12 ��, ktoré sú dané pre tretiu triedu 

presnosti.   

Pri vyhotovení diplomovej práce bola overená polohová a výšková presnosť.  

Pre overenie presnosti merania boli pri podrobnom meraní objektu kontrolne 

zamerané identické body, ktoré boli zamerané z dvoch rôznych stanovísk. Identické 

body boli jednoznačne identifikovateľné body ako rohy rámov okien a v zápisníkoch 

podrobného merania boli číslované ďalším podrobným číslom v poradí (identické body 

boli následne prečíslované na totožné číslo a výsledné súradnice boli vypočítané ako 

priemer z dvojice zamerania). 

 

6.3.1 Polohové overenie presnosti 

Polohová presnosť bola testovaná na 118 bodoch. Pre každý identický bod boli 

vypočítané súradnicové rozdiely ∆�, ∆�: 

∆� = �� − �� ,  ∆� = �� − �� 

kde index m sú súradnice z prvého zamerania, index k sú súradnice identických 

bodov z druhého podrobného merania. 

Ďalej bola určená stredná výberová súradnicová chyba ��,�:  

��,� = ��� (��� + ���) , 

kde stredná výberová súradnicová chyba �� ! ��:  

�� = � �"� ∑ ∆�$�"$%�  ,   �� = � �"� ∑ ∆�$�"$%� , 

kde & =  118 počet bodov, ( = 2 v prípade, že obidve zamerania bodov boli určené 

s rovnakou presnosťou.  
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Určenie polohovej odchýlky ∆):   

∆) = *∆�� + ∆�� 

 

Pre overenie polohovej presnosti by identické body mali spĺňať dve podmienky:   

• polohová odchýlka ∆) spĺňa kritérium |∆)| ≤ 1,7. /�,� 

• stredná výberová chyba ��,� spĺňa kritérium ��,� ≤ 0�"/�,�    

kde /�,� = 0,14 � pre 3. triedu presnosti, 0�" = 1,1 táto hodnota závisí od počtu 

identických bodov. [18] 

 Odchýlky na jednotlivých identických bodoch a výsledky testovania polohovej 

presnosti sú uvedené v tabuľke č. 7, kde sú pre príklad uvedené štyri identické body z 1. 

podmienky testovania.  

Overenie polohovej presnosti 

Číslo 
bodu 

Prvé určenie Druhé určenie 
ΔY ΔX ΔY2 ΔX2 Δp 1,7.ux,y |Δp|<1,7.ux,y 

Y [m] X [m] Y [m] X [m] 

1. podmienka 

220 599621,856 1161345,688 599621,848 1161345,632 0,01 0,06 0,00 0,00 0,06 0,238 splnená 

1204 599621,522 1161343,915 599621,516 1161343,886 0,01 0,03 0,00 0,00 0,03 0,238 splnená 

1162 599624,677 1161354,768 599624,663 1161354,775 0,01 -0,01 0,00 0,00 0,02 0,238 splnená 

1135 599623,019 1161355,666 599623,007 1161355,667 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,238 splnená 

. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 

2. podmienka 

sy sx sx,y ω2n x ux,y   Kritérium sx,y < ω2n ux,y  

0,01 0,02 0,20 0,15 splnená 

Tab. 7 Overenie polohovej presnosti 

 

Prvé kritérium |∆)| ≤ 1,7. /�,� splnilo všetkých 118 bodov. Druhé kritérium                

��,� ≤ 0�"/�,� bolo splnené pre všetky testované body.  

Polohové overenie presnosti je považované za splnené.  

  



 

38 
 

6.3.2 Výšková presnosť 

 Výškové overenie bolo testované na 118 bodoch. 

Pre každý identický bod bol vypočítaný súradnicový rozdiel |∆�|: 
|∆�| = �� − �� 

kde index m je prvé určenie, index k je druhé určenie bodu. 

 Dosiahnutá presnosť sa testuje pomocou strednej výberovej výškovej chyby ��: 

�� = 1 1&( 2 ∆�$�
"
$%�  

kde & =  20 počet bodov, ( =  2 v prípade, že obidve zamerania bodov boli určené 

s rovnakou presnosťou.  

  

 Pre overenie výškovej presnosti by identické body mali spĺňať dve podmienky:   

• výškové odchýlka �� spĺňa kritérium |��| ≤ 2. /� . √( 

• stredná výberová chyba �� vyhovuje kritériu �� ≤ 0"/�    

kde /� = 0,12 � pre 3. triedu presnosti, 0" = 1,1 táto hodnota závisí od počtu 

identických bodov. [18] 

 Odchýlky na jednotlivých identických bodoch a výsledky testovania výškovej 

presnosti sú uvedené v tabuľke č. 8, kde sú pre príklad uvedené štyri identické body z 1. 

podmienky testovania.  
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Overenie výškovej presnosti 

1. podmienka 

Číslo 
bodu 

Prvé určenie Druhé určenie 
ΔH ΔH2  2uH √k  |ΔH|< 2uH √k 

H [m] H [m] 

220 205,743 205,664 0,08 0,01 0,339 splnená 

1204 205,671 205,748 -0,08 0,01 0,339 splnená 

1206 208,275 208,322 -0,05 0,00 0,339 splnená 

1207 208,292 208,313 -0,02 0,00 0,339 splnená 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

2. podmienka 

sx,y ω2n x ux,y   Kritérium sx,y < ω2n ux,y  

0,02 0,13 splnená 

Tab. 8 Overenie výškovej presnosti 

 

7. GRAFICKÉ SPRACOVANIE 

 Vyhotovenie 3D modelu je hlavnou úlohou celej diplomovej práce, kde bol 

kladený veľký dôraz na jeho zhotovenie. Vyhotovované boli dva modely a to hlavný 

model v prostredí programu AutoCAD a druhý doplnkový model založený na 

fotogrametrickej metóde v spracovacom programe 123DCatch. Na záver boli oba 

modeli porovnané a zhodnotené ich výhody a nevýhody. 

  

7.1 3D model - AutoCAD 

7.1.1 Pracovné prostredie 

 Pre prácu v programe bolo nutné ovládať základne funkcie v pracovných 

prostrediach ako aj obsluhu jednotlivých kariet panelov nástrojov.  

 Celé pracovné prostredie programu rozdeľujeme na: roletovú ponuku, panel 

kariet nástrojov, kresliacu plochu, príkazový riadok a pätu aplikácie. Vzhľad 

pracovného prostredia môžeme prirovnať k prostrediu MS Office, ktoré považujeme za 

klasické. Ovládanie programu je jednoduché a zrozumiteľné. Pri každom pracovnom 

okne sa objavy napovedá ako daná funkcia pracuje. [10] 
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Obr. 20 Pracovné prostredie AutoCAD 2015 

 

Pracovné prostredie AutoCAD:  

o Kreslenie a poznámka 

o 3D základní  

o 3D modelovaní  

o AutoCAD Classic 

Všetky práce prebiehali v pracovnom prostredí 3D modelovaní. 

  

7.1.2 Súradnicový systém 

 CAD aplikácie pracujú s rôznymi druhmi súradnicových systémov. Voľba 

správneho súradnicového systému zabezpečí jednoduchšiu prácu pri modelovaní a 

zrýchli tvorbu projektu. Všetky objekty v projektoch sú viazané na súradnicový systém. 

  AutoCAD je založený na práci s implicitným súradnicovým systémom, s pevne 

definovanou polohou počiatku a orientáciou os pomocou globálneho súradnicového 

systému (GSS). Počiatočný súradnicový systém je možné počas tvorby modelu 

(výkresu) upravovať podľa vlastnej potreby. Akoukoľvek úpravou GSS vzniká 

užívateľský súradnicový systém (USS), je možnosť si sebou vytvorený súradnicový 
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systém (SS) uložiť a priradiť mu názov pre prípadné ďalšie využitie pri modelovaní. 

Úpravami sa rozumie posun počiatku SS, rotácia okolo jednotlivých os, alebo 

definovanie prostredníctvom zadania určitej geometrie (bodmi, pohľadmi). Existuje celá 

rada príkazov na úpravu SS, ktoré je možno použiť. Pri modelovaní je nevyhnutné 

pracovať so SS a upravovať si ho podľa potreby jednotlivých modelovaných prvkov. 

[10] 

 

7.1.3 Import bodov 

 Pred samotným importom súradníc podrobných bodov bolo nutné upraviť 

súradnice pre import do prostredia AutoCAD-u a to zmenou znamienok Y-ovej a X-

ovej súradnice na záporný tvar a zmena deliacej čiarky na bodku. Pomocou nadstavby 

AutoLIPS prebehol import už upravených súradníc do pracovného prostredia 

AutoCAD-u, kde bola nadstavba a práca s ňou získaná na cvičeniach z predmetu HU53 

- 3D modelovanie.  

 

7.1.4 Priestorové modelovanie 

 Základne metódy pre tvorbu priestorových objektov pomocou:  

o telies    

o plôch (sieti) 

 Rozdiel medzi ich tvorbou je založený na daných vytváraných objektoch a na 

ich vnútornej hmote. 

 Pri požití metódy tvorby telies vyžívame tvorbu základných telies ako sú 

uvedené na obr. č. 21. Vyhotovované telesá je možné ďalej upravovať (zjednotenie, 

prienik, rozdiel) a tým vyhotovovať zložitejšie objekty. [10] 

 

Obr. 21 Základné telesá 
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 Použité úpravy zjednotenie, prienik a rozdiel sa nazývajú Booleovskými 

operáciami.  

 

Obr. 22 Booleovské operácie 

 

AutoCAD okrem Booleovských operácií ponúka mnoho ďalších možností pre úpravu 

telies. Medzi najpoužívanejšie patria:  

• Interfer (vytvorenie dočasného 3D teleso z prieniku dvoch sad 3D telies)  

• Orezanie (rozdelenie jedného telesa na dve časti prostredníctvom roviny, troch 

bodov a ďalších) 

• Vytiahnutie plochy (vytiahnutie rovinnej plochy po trajektórii) 

• Zosílenie (prevedenie povrchu na teleso o určitú šírku) 

• Oddeliť (rozdelenie spojeného telesa na dve nezávisle telesá) 

 Ďalšie modelovacie funkcie vychádzajúce z hlavnej ponuky nástrojov, z karty 

modelovanie, ktoré využívajú priestorové alebo rovinne krivky. Týmito funkciami 

môžu vzniknúť telesa aj plochy. 

Patria k nim: 

• tažení (priestorový objekt vznikne ťahaním krivky po určenej trajektórii) 

• rotácia (priestorový objekt vznikne rotáciou krivky okolo určenej osi) 

• šablonovanie (priestorový objekt vznikne prepojením viacerých kriviek v 

priestore) 

• vytiahnutie (priestorový objekt vznikne vytiahnutím krivky po osi) 
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7.1.5 Model  

 Pri samotnom modelovaní Letohrádku boli využívané funkcie pre vytváranie 

plôch a to hlavne šablónovanie, rovinne plochy, siete atď. Keďže sa jedná o symetrický 

objekt pri modelovaní sa dbalo na zachovanie pravouhlosti jednotlivých prvkov a jeho 

plynulého naviazania na ďalšie modelované prvky. Z toho dôvodu bola na 

modelovaných prvkov, ako je zábradlie uprednostňované zachovanie tvaru a veľkosti 

prvku pred modelovaním pomocou podrobných bodov. Takéto prvky modelu boli 

vymodelované pomocou konštrukčných odmerných mier a následné umiestnené na 

body polohopisu.  Pre zjednodušenie práce s vyhotovovanými prvkami modelu boli 

jednotlivé časti rozdelené do vrstiev a farebne odlíšene. Na záver boli  jednotlivým 

prvkom modelu priradené farby, poprípade materiály, čo najviac odpovedajúce 

skutočnosti. Materiály boli volene z palety materiálov programu AutoCAD. Nutnosťou 

pri modelovaní bola práca s USS, jeho správna voľba bola záväzná pre správne 

vyhotovenie modelu. Práca v programe AutoCAD bola zaťažená občasným zamŕzaním 

a následným vypnutím programu, čo komplikovalo prácu.  

 Okrem samotnej stavby Letohrádku Mitrovských boli vymodelované ďalšie 

prvky v blízkom okolí ako je zábradlie lemované okolo prednej časti letohrádku, schody 

vedúce do parku, lavičky, socha a štyri kvetináče po stranách Letohrádku.  

 

Obr. 23 Modelované prvky 
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 Veľmi zdĺhavé bolo vyhotovenie prvkov na objekte ako sú rámy okien, parapety 

a vrchné lemovanie okien, ktoré zabrali pri modelovaní veľa času. 

 Výsledkom je súbor s vyhotoveným 3D modelom v klasickom formáte 

AutocCAD-u *.dwg. 3D model obsahuje budovu Letohrádku a jeho blízke okolie. 

Výsledný súbor je zložený z viacerých vrstiev ako napr. park, letohrádok, strecha, 

socha, zábradlie atď., jedna vrstva bola vytvorená pre zjednodušenie pri práci na 

modely, jej označenie je pomocná. Vrstva body a čísla bodov obsahuje podrobné body, 

ktoré boli použité pri modelovaní. 

 Pri modelovaní bola použitá verzia AutoCAD 2015. 

 

7.2 3D model - 123DCatch 

7.2.1 Postup spracovania modelu 123DCatch 

 Pri spustení programu je zobrazený hlavný panel s tromi ponukami:  

� Vytvorenie nového modelu 

� Otvoriť už existujúci model (123DCatch poskytuje veľké 

množstvo už vyhotovených projektov) 

� Vytvorenie prázdneho projektu 

� Možnosť prezretia video sprievodcu programom 

 Samotný processing vytvorenia nového modelu prebieha v troch základných 

krokoch:  

� Import fotografii  

� Vyhotovenie modelu 

� Stiahnutie modelu 
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Obr. 24 123DCatch 

 

7.2.2 Vyhotovenie nového modelu  

 Snímky pred samotným importom do programu bolo nutné skontrolovať a 

zabezpečiť ich správnu orientáciu. Poškodené snímky, so zlým zaostrením obrazu alebo 

neprirodzene osvetleným povrchom boli odstránené. Snímky je nevyhnutné nahrať do 

programu v ich pôvodnej forme. Akákoľvek editácia alebo orezanie snímok by mohla 

ovplyvniť výpočet modelu.  

 Vyhotovovanie novej práce prebieha importom snímok vo formáte *.jpg alebo 

*.tif, po otvorení vybraných snímok je potrebné mať vytvorený účet na stránkach 

Autodesku a počas spracovania byť prihlásený, bez prihlásenia vytvorenie modelu nie je 

možné. 123DCatch požaduje zadanie názvu pre vyhotovenie nového modelu, e-mailovú 

adresu, popis modelu a označenie kategórie. 123DCatch je schopný maximálne  

importovať 70 snímok. Pri snímaní Letohrádku bol vyhotovený vždy nadbytočný počet 

snímok a z nich bolo vybraných 70 snímok. Import 70 snímok časovo trvá približne 5 

min..  

 Vyhotovenie modelu je proces, v ktorom sa snímky pošlú na vzdialené servery 

123DCatchu kde prebieha samotný výpočet projektu. Ide o najzdĺhavejší krok 

spracovania, časovo trvá okolo 40 minút vzhľadom k rýchlosti internetového pripojenia. 
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Existujú tri alternatívy výberu úrovni kvality modelu Mobile, Standard a Maximum. 

Úrovne sa líšia hustotou trojuholníkovej siete s veľkosťou súboru. Už jeden krát 

vypočítaný model je možné prepočítať z nižšej kategórie na vyššiu alebo naopak. 

Jednotlivé modeli na Letohrádku boli vyhotovovane v úrovni Standard.  

 Vypočítaný model je možne v programe editovať odstránením nežiaducich častí 

modelu, manuálnou orientáciou snímok, meraním vzdialeností alebo nastavením 

mierky. Výsledkom je reálne vyzerajúci priestorový model.  

 Spracovanie projektu v programe 123DCatch vyžadovalo neustále a kvalitné 

pripojenie k internetovej sieti, s ktorým bol spočiatku problém. Spracovanie pri slabšom 

sieťovom pripojení zlyhalo v určitom kroku výpočtu sa celý projekt prerušil. Po 

prerušení spracovania musel byť celý postup spracovania opakovaný od počiatočného 

importu snímok. Vyhotovovanie modelov prebiehalo len pri sieťovom pripojení ku 

kolejnej sieti VUT na KolejNet, kde bola zabezpečená vysoká rýchlosť pripojenia. 

 Program 123DCatch zaraďujeme do oblasti blízkej fotogrametrii. Využitie 

blízkej fotogrametrie je v špecifických oblastiach stavebníctva (dokumentácia fasád, 

meranie posunov a deformácií), v strojníckom priemysle, vyhotovovanie dokumentácii 

pre pamiatkové úrady, v archeológii, kriminalistike a v mnoho ďalších oblastiach. 

Snímková rovina sa nachádza od snímaného objektu obvykle vo vzdialenosti 1-100 m. 

[17] 

 Samotná práca v programe s jeho obsluha nebola zložitá, občas sa však stávalo 

ako pri programe AutoCAD, že program zamŕzal alebo nedokončil výpočet modelu. 

Bolo to zapríčinené hlavne zlým internetovým pripojení alebo importom nesprávne 

nasnímaných fotografických snímok, ktoré nedokázal spracovať. Zdĺhavý proces tvorby 

modelu spočíval v snímaní samotného objektu, kde bolo nutné postupovať podľa 

pokynov, ktoré sú uvedené na stránkach Autodesku. 

 Najväčší problém pri modelovaní bol s dvoma časťami stien a so strechou 

Letohrádku. Z dôvodu zákrytu stromov boli dva modely nahradená identickými 

modelmi z dlhej strany stien, tato náhrada modelov bola možná na základe symetrie a 

jednotnosti objektu. Čo sa týka strechy bola vyhotovená z väčšej vzdialenosti a jej 

model nie je v najlepšej kvalite. Nasnímaná bola jedná časť strechy, ktorá bola použitá 

ako kópia pre druhú časť strechy. Spolu bolo v modeli pospájaných 9 modelov. 
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 Výsledkom je súbor vo formáte *.fbx obsahujúci 3D model budovy Letohrádku. 

3D model je koncipovaný na reálne textúry vyhotovený z fotografických snímok. 

Model je možné bez problémov otvoriť v programe MicroStation v8i. 

 

7.3 Ďalšie 3D modelovacie programy 

 V dnešnej dobe sa 3D modely považujú za veľmi praktické, výhodne, ponúkajú 

rýchle riešenie špecifických úloh, rýchlu orientáciu v dokumentácií aj laikovi.  Aj z 

týchto dôvodov je 3D modelovanie rozšírené a poznáme veľkú radu softwarových 

produktov ponúkajúcich vyhotovovanie priestorových objektov.  

 K ďalším 3D modelovacím programom sa okrem už spomínaného AutoCAD-u 

alebo MicroStaton-u radia programy:  

• Maya - Ide o animačný program od spoločnosti Autodesk. Program ponúka 

funkcie pre 3D animácie, modelovanie, renderind a tiež kompozičné práce. 

Využíva sa najmä v filmovom a dizajnérskom priemysle. [13] 

• Blender - Program zameraný na 3D modelovanie, animácie, rendering. Blender 

je multiplatformný open source, to znamená že je ponúkaný zdarma a to aj pre 

komerčné využitie s možnosťou pracovania v rôznych operačných systémoch 

(Windows 98, Mac OC X a ďalšie). K jeho nevýhodám patrí zložité pracovné 

prostredie. Program obsahuje taktiež GameEngine, vďaka ktorému je možné 

vykonávať pohybové prezentácie interiérov domov, využitie v počítačových 

hrách. V roku 2006 za pomoci tohto programu bol natočený film Emo a Proog. 

[14] 

• Rhinoceros - Jedná sa o profesionálny program vyvíjaný od roku 1998  

zameraný na 3D modelovanie s prácu s NURBS krivkami. NURBS (Non 

Uniformn Rational B Splines) krivka, ktorá dokáže presne definovať akýkoľvek 

tvar a vie ho matematicky popísať. Využívaný je v oblasti dizajnu a architektúry. 

Program je prispôsobený pre spoluprácu s aplikáciou Google Earth, kde sa 

importujú vytvorene 3D modely. [15]  

• SketchUp - Software od spoločnosti Trimble Navigation. Vo veľkej miere 

využívaný v architektúre, strojníctve, stavebníctve a tiež na tvorbu počítačových 

hier. Program už ponúka vkladanie vymodelovaných objektov ako sú nábytky a 
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podobne. Vďaka tejto funkcii je práca v ňom zjednodušená a urýchlená. 

Využívaná je jeho voľna, zdarma verzia GoogleSketchUp, ktorá ma obmedzené 

určité funkcie. SketchUp taktiež pracuje s mapovou aplikáciou Google Earth. 

[16] 

 

8. POROVNANIE 3D MODELOV 

 Vo vyhotovených 3D modeloch môžeme hneď na prvý pohľad vidieť rozdiely v 

plochách pokrývajúcich model a v ich textúrach. Z toho dôvodu boli vyhotovené oba 

modely pre porovnanie, každý z nich ma svoje výhody a nevýhody, ich voľba by mala 

byť zohľadnená vlastnostiam zobrazenia. 

 Model vyhotovovaný v programe 123DCatch: 

• Výhody: Vyhotovený model sa vyznačuje svojou detailnosťou čo sa týka 

okrasných alebo umeleckých prvkov. K ďalším výhodám patrí automatické 

vygenerovanie reálnych textúr, priradené k modelu. Práce vyhotovované vo 

123DCatch poskytujú prirodzene a realisticky vyzerajúce modely.  

• Nevýhody: Problém predstavujú modelované objekty, ktorých konštrukcia je 

tvorená z úzkych oddelených plôch akými sú napr. zábradlia schodíšť. Pre 

správne vyhotovenie modelu je pre snímanie objektov stanovená rada 

podmienok, ktoré je nutné dodržať pre správne vyhodnotenie. Snímaný objekt 

by taktiež nemal byť zakrytý inými prvkami (stromy). Ak sa jedná o objekty 

väčších rozmerov, vzniká problém so snímacími rovinami, v takom prípade by 

bolo výhodné využitie lietajúceho drona. Pre zmenu mierky, správnu orientáciu 

a polohu modelu je ďalej nutne použiť ďalší program. 

• Využitie: Veľké uplatnenie by predstavovala dokumentácia sôch, historických 

predmetov, kde je veľa nepravidelných tvarov, ktoré sú ťažko definovateľné. 

Objekty by mali byť menších rozmerov, tak aby bolo možne snímať aj vrchné 

časti objektov.  
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Obr. 25 Váza - model AutoCAD a model 123DCatch 

 

Model vyhotovovaný v programe AutoCAD: 

• Výhody: Pre model Letohrádku bolo výhodné použitie daného programu, keďže 

jednotlivé steny sú pravouhlé a rovinné. Tvorba jednotlivých plôch je hladka a 

čistá. Veľkými prednosťami bolo vyhotovenie priestorových prvkov ako bolo 

zábradlie, kde bolo potrebné zachovanie pravouhlosti a rozmerov pre každý 

prvok. 

• Nevýhody: Jednotlivé ozdobné prvky na budove Letohrádku boli buď 

generalizované alebo vynechané z dôvodu ich náročnosti vymodelovania. To sa 

týkalo tiež sochy Marta v parku pri Letohrádku, ktorú nebolo nemožne 

geodeticky zamerať a následne vymodelovať so všetkými jej detailmi.  

• Využitie: Uplatnenie samotného programu pre modelovanie 3D modelov 

predstavuje hlavne pri jednoduchých, symetrických objektoch - kde je 

modelovanie jednoduché a rýchle. Nie je striktne dané že s inými druhmi 

objektov nie je možné pracovať. Program ponúka množstvo funkcii pre úpravu a 

tvorbu (možnosť tvorby rezov). Veľká využiteľnosť v stavebníctve.  
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Obr. 26 Socha - model 123DCatch a model AutoCAD 
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9. ZÁVER 

Hlavným cieľom diplomovej práce bolo vyhotovenie 3D modelu objektu na 

základe vlastného výberu a vyhotovenie technickej správy. Predmetným objektom je 

stavba Letohrádku Mitrovských v Brně, jeho voľba bola založená na základe vopred 

zvolených podmienkach, akými bolo napr. prístup, veľkosť objektu, esteticky výzor. 

Letohrádok Mitrovských je vyhľadávanou kultúrnou pamiatkou a je využívaný na rôzne 

príležitosti akými sú svadby, výstavy, recepcie.  

Diplomová práca obsahuje dva typy modelov, jeden hlavný a jeden doplnkový, 

ktoré sú vytvorené v rôznych programoch a rôznymi metódami. Vyhotovením modelov 

predchádzala voľba spracovacích programov a geodetické, fotogrametrické zameranie. 

Z dôvodu nedostatočného bodového poľa v okolí objektu bolo pred geodetickým 

zameraním nutné vyhotoviť a zamerať meračskú sieť, z ktorej vychádzalo podrobné 

meranie. Priestorové modely sú rozdelené na model vyhotovený klasickou geodetickou 

a fotogrametrickou metódou.  

Pre hlavný vytvorený 3D model bol zvolený spracovací program AutoCAD 

2015. Modelovanie prebiehalo prostredníctvom podrobných bodov a konštrukčných 

omerných mier. Výsledný model obsahuje stavbu Letohrádku ako aj jeho blízke okolie, 

čo sa týka zábradlia, terasy, lavičiek, kvetináčov a časť parku so sochou.  

 

Obr. 27 3D Model AutoCAD 

 

Model vyhotovený fotogrametrickou metódou bol vytvorený prostredníctvom 

programu 123DCatch ako model doplnkový. Jeho hlavnou dominantou je jeho 
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spracovanie z fotografických snímok a práca s reálnymi textúrami. Hlavným dôvodom 

vyhotovenia dvoch modelov je ich odlišnosť pri ich tvorbe a výstupe, z následného 

porovnania modelov ďalej plynie ich využiteľnosť a voľba pri spracovaní. Spracovaný 

model fotogrametrickou cestou obsahuje priestorový model stavby Letohrádku. 

Doplnkový model je vyhotovený ukážkovo. 

 

Obr. 28 3D Model 123DCatch 

 

Diplomová práca bude poskytnutá objednávateľovi, vedúcemu produkce 

Letohrádku Mitrovských, kde môže byť ďalej archivovaná a využitá pri prípadných 

budúcich rekonštrukciách. Čas strávený pri vyhotovovaní diplomovej práce mi priniesol 

veľký úžitok. Získala som prehľad čo sa týka 3D modelovacích programov a obsluhy s 

niektorými z nich. Rozšírila som si obzory v oblasti vyhotovovania 3D modelov a 

samotnej práce s nimi. Pred samotným zadaním diplomovej práce som nevedela o 

existencii Letohrádku, prekvapila ma jeho ojedinelá architektúra. Určite plánujem jeho 

ďalšiu návštevu v budúcnosti.    
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